Załącznik do Zarządzenia dyrektora szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego
w Klęczanach nr 25/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego
w Klęczanach w warunkach epidemii od 1 września 2020 r.
I.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin n/n został opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie
obowiązujących przepisów prawa i wytycznych.
2. W regulaminie mowa o funkcjonowaniu zarówno oddziału przedszkolnego
jak i szkoły podstawowej.
3. Z regulaminem n/n zostali zapoznani przed rozpoczęciem roku szkolnego
wszyscy nauczyciele i pracownicy.
4. Rodzice i uczniowie otrzymali informację na dzienniku elektronicznym o
umieszczeniu regulaminu na szkolnej stronie www.spkleczany.chelmiec.pl oraz
obowiązku zapoznania się z nim i wdrożenia go w życie.
5. Regulamin będzie z pewnością modyfikowany kolejnymi zarządzeniami
dyrektora szkoły umieszczanymi na bieżąco na szkolnej stronie www zakładka
Regulamin funkcjonowania w warunkach pandemii.
6.Zmiany zasad funkcjonowania szkoły polegające na wprowadzeniu w szkole
zmian form nauczania takich jak np. nauczania mieszanego; on-line, zdalnego
itp. muszą być zasadne i wymagają uzyskania wcześniej przez dyrektora szkoły
zgody powiatowego inspektora sanitarnego i organu prowadzącego.
7. Wszyscy pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie, dzieci i klienci
szkoły są zobowiązani do stosowania się do zapisów.
II. Zasady ogólne funkcjonowania szkoły:

1. Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń, pracownik, rodzic opiekun, klient bez

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy nikt z
jego /ich domowników nie jest zarażony koronawirusem, nikt z nich nie
przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Każdy rodzic i opiekun ucznia, dziecka a także pracownik jest zobowiązany do
natychmiastowego tj. niezwłocznego telefonicznego poinformowania dyrektora
szkoły o zaistniałym przypadku zakażenia, objęcia kwarantanną, narażenia
dziecka lub jego domowników na zakażenie.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Rodzice i opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły. Obecność rodzica ,
opiekuna lub innych osób trzecich wewnątrz obiektu wymaga zgody dyrektora.
Obecność rodziców i osób trzecich ograniczamy do niezbędnego minimum.
Zalecam się w tym miejscu kontakt telefoniczny z wychowawcą danej klasy.

5. Obowiązują trzy wejścia do obiektu:
I.

Oddział Przedszkolny - wejście i wyjście od strony parkingu.

II.

Klasy 1-3

III.

Klasy 4-8 wejście na prawo od strony boiska

oraz wszyscy pracownicy i klienci szkoły - wejście główne

6. Wejście nr III obowiązuje wyłącznie na przerwie 7.45-8.00
7. Przy wejściach do budynku szkoły wszystkich obowiązku dezynfekcja rąk
i posiadanie założonej maseczki lub przyłbic, przysłony ust i nosa.

8. Uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę dopiero po zajęciu miejsca w swojej
ławce. Zakłada ją wychodząc do toalety, w czasie przerw i w innych
uzasadnionych sytuacjach na polecenie nauczyciela.

9. Nauczyciel może zdjąć maseczkę, zasłonę po zajęciu miejsca przy biurku.
Wszystkich tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników, klientów szkoły
obowiązuje stale zachowanie dystansu względem innych - minimum 1,5 m.

10.
11.

Nie ma w szkole zbiorowej szatni.

12.

Tymczasowy pokój nauczycielski znajduje się w sali nr 20.

Wyznacza się indywidualne samodzielne stanowiska pracy w: sekretariacie
szkoły, gabinecie dyrektora szkoły, bibliotece, gabinecie pedagoga,
kantorku w-fiz, sali komputerowej.

13.

Sekretariat przyjmuje strony i uczniów w godzinach 7.00- 13.00 - pojedynczo .
Zabronione jest wchodzenie do sekretariatu, gdy wchodząc zauważymy, że ktoś
w nim jest. Należy wtedy bezpiecznie zaczekać . We wszelkich sprawach,
oczywiście możliwych do załatwienia, zalecam rodzicom i pracownikom kontakt
telefoniczny po numerem: 18-443-36-09.

14.

15.

Wejściami do gabinetu dyrektora reguluje sekretariat szkoły.

Szkoła kieruje dyrektor szkoły mgr Jerzy Rogalski; a w przypadku jego
nieobecności na obiekcie upoważniony przez niego nauczyciel tj. p. mgr Dorota
Wójcik lub kolejno p. mgr Tomasz Mazur.

16.

Szafki uczniów i wieszaki oraz ławeczki znajdują się przy każdej sali lekcyjnej
dla klas I-VIII. Wszystkich uczniów tych klas obowiązuje rozbieranie się
i przebieranie butów przy swoich klasach. Uczniowie klas III-VIII mają swoje
własne stałe, przypisane im szyfrowane szafeczki.

17.

Większość zajęć ( z wyjątkiem informatyki ,wychowania fizycznego oraz zajęć
w innych grupach, łączeniach i świetlicy czy wg potrzeb nauczyciela ) odbywa się
w tej samej sali dla ucznia .tj.
klasa I - sala nr 3;
klasa II- sala nr 4;
klasa III - sala nr 2;
klasa IV - sala nr 15;
klasa V -sala nr 18;
klasa VI -sala nr 16;

18.

klasa VII-sala nr 19;
klasa VIII- sala nr 17.
Aby ograniczyć mieszanie się uczniów z różnych klas między sobą w
przypadku zajęć łączonych – zajęcia, te w miarę możliwości organizowane są
na pierwszych lekcjach.

19.

Nauka uczniów rozpoczyna się o godz. 8.00 . Niektóre zajęcia klas VI-VIII
mogą zaczynać się o godz. 7.10.

20.

Czas pracy wyznaczony jest sygnałem dzwonków na lekcje i przerwy.
Przy czym oddziały O-III i IV-VIII nie spędzają razem przerw.

21.

Przerwy międzylekcyjne wyznaczone rytmem dzwonka szkolnego dotyczą
wyłącznie klas IV-VIII i odbywają się na dwóch piętrach. Obowiązuje tu grafik
dyżuru.

22.

Przerwy międzylekcyjne dla klas I-III wyznacza, organizuje indywidualnie dla
swojej klasy i nadzoruje wychowawca danej klasy w innym wygodnym dla swojej
grupy i bezpiecznym miejscu i czasie.

23.

Obowiązuje wszystkich uczniów klas I-VIII zakaz biegania po korytarzach,
salach, wewnątrz obiektu. Zalecam ograniczenie nadmiernej niepotrzebnej emisji
głosu dla wszystkich.

24.

Zabawy, bieganie, gry ruchowe możliwe są wyłącznie na zewnątrz obiektu,
w tym plac zabaw, boisko asfaltowe i plac przed szkołą.

25.

Każdy uczeń ma własną stałą przypisaną mu stałą ławkę i własne krzesło .
Każdy siedzi sam w ławce. Na koniec każdego dnia zajęć i prowadzona jest
obowiązkowa dezynfekcja stanowiska nauki.

26.

Do szkoły uczeń przynosi własne przybory, podręczniki, materiały.
Nie korzystamy z przyborów innych uczniów, nie pożyczamy od innych.

27.

Wszystkich obowiązuje szybka, skuteczna telefoniczna komunikacja.
Każdy wychowawca klas 0-VIII ma stały, aktualny, sprawdzony kontakt
telefoniczny z rodzicami , opiekunami prawnym dziecka;
natomiast każdy wychowawca ma kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły,
a dyrektor szkoły z przewodnicząca rady rodziców.

28.

29.

Od 1 września br. obowiązuje wyłącznie wersja elektroniczna dziennika.

Każdy z rodziców, opiekunów prawnych złoży na piśmie zgodę na
wykonywanie przez upoważnionego przez dyrektora szkoły pracownika szkoły pomiarów temperatury ciała ich dziecka/ podopiecznego -bezdotykowym
termometrem .

30.

31.

Pomiar temperatury ciała dzieci i pracownika przeprowadzany będzie:

-codziennie, przez pierwsze dwa tygodnie roku, a dalej obowiązek ten będzie
mógł być przedłużany;
- zawsze w sytuacji zaobserwowania u ucznia, pracownika objawów mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę,
kaszel;
- doraźnie, na wyraźną prośbę ucznia, rodzica dziecka, pracownika;

- profilaktycznie lub w razie potrzeby u wszystkich uczniów, na polecenie
dyrektora szkoły.

32.

W szkole przeprowadzana jest dezynfekcja stanowisk pracy przez
upoważnionych do tego czterech pracowników obsługi. Pracownicy Ci
odnotowują wykonanie dezynfekcji w specjalnych do tego celu zeszytach.
Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

33.

W pierwszy dzień roku szkolnego obowiązkowo każdy wychowawca klasy
0-VIII omawia szczegółowi z uczniami, dziećmi wymienione w n/n regulaminie
zasady reżimu sanitarnego i zmian funkcjonowania od 1 września br. Odnotuje
ten fakt w dzienniku klasowym na czerwono z dopiskiem „bhp”

34.

35.

Wprowadzam zakaz odbywania wycieczek szkolnych, prowadzenia
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i spotkań z uczniami i rodzicami
uczniów bez wcześniejszego uzyskania zgody dyrektora szkoły.
Jeżeli pracownik czy nauczyciel szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę,
kaszel, odizoluje ucznia w odrębnym wyznaczonym to tego miejscu tzw.
izolatka, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(konieczny jest wtedy własny środek transportu).

36.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować są usunięte lub pozamykane w szafkach.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
będą stale czyszczone i dezynfekowane .

37.

Herbatę sporządzoną w domu uczniowie i nauczyciele przynoszą codziennie
do szkoły we własnych termosach, a drugie śniadanie w specjalnych do tego
pojemnikach.

38.

Uczniowie klas O-III spożywają drugie śniadania każda klasa indywidualnie,
w czasie zajęć, przy swoich stolikach zajęć z zachowaniem zasad bezpiecznego
i higienicznego spożycia posiłku. Klasy IV-VIII w czasie przerw na ławeczkach, na
holu górnym i dolnym lub na świetlicy.

39.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

40.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości też częściej, po innych zajęciach.

41.

Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

42.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu przed szkołą ,
spacery oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie
przerw.

43.

Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego , w których nie można
zachować dystansu są ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.

44.

Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.
zabawek, gier itp.

45.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, tylko w razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych
wprowadzone są zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie
epidemii.

46.

Środki do doraźnej dezynfekcji rąk rozmieszczone są w każdej sali zajęć i
świetlicy na oddzielnym stoliku i używane mogą być pod nadzorem nauczyciela..

47.
48.

Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
We współpracy z pielęgniarką środowiska szkolną, ustalono i podano na
tablicy informacyjnej zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz
godziny jego pracy.

49.

Przy wejściu głównym na gazetce informacyjnej umieszczono numery
telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.

50.

Wszyscy zwracamy uwagę na regularne prawidłowe mycie rąk ciepłą wodą
z mydłem szczególnie: przed jedzeniem, po wychowaniu fizycznym, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

51.

W ramach codziennych prac porządkowych i utrzymywania czystości w
salach zajęć, na korytarzach , klatkach schodowych, toaletach i używanych
pomieszczeniach , prowadzone jest częste mycie, czyszczenie i dezynfekcja
klamek, powierzchni płaskich, blatów, klawiatur, włączników.

52.

53.

Dezynfekcja prowadzona jest tak, i w takim czasie, aby uczniowie i inni
pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
W szkole wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

54.

Przy organizacji żywienia w szkole - obiady - obowiązują zasady
szczególnego reżimu sanitarnego. Utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
a także higieny osobistej.

55.

Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.

56.

W stołówce w czasie obiadu nie ma samoobsługi. Dania i produkty są
podawane przez osobę do tego wyznaczoną pani z obsługi stołówki.

57.

Wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.-gabinet pielęgniarki.

58.

Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.

59.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych; zgłasza problem dyrektorowi,
przerywa on pracę, natychmiast zorganizowane jest zastępstwo, a pracownik
kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną i postępuje dalej zgodnie z zaleceniami
lekarza.

60.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych jest bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekowany (powierzchnie dotykowe ,klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz
stosuje się wtedy indywidualne zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

61.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
stosuje się wtedy do zalecenia państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego m.in. ustala się wtedy listę osób przebywających w tym samym
czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

62.

Zawsze w przypadku wątpliwości zwracamy się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

63.

Przebywanie na terenie całego obiektu tj. placów, terenu zielonego , boisk
parkingu jest przebywaniem w miejscu publicznym i wymaga stosowania
maseczki lub innej osłony ust i nosa.

64.

