Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce
w okresie zagrożenia epidemicznego

1. Organizacja pracy szkoły:
a) korzystanie z szatni:
- uczniowie przychodzący do szkoły są wpuszczani przez nauczyciela pełniącego dyżur,
- po wejściu do szkoły uczniowie udają się do szatni zachowując bezpieczną odległość
od kolegów,
- po zmianie obuwia i pozostawieniu okryć, uczniowie udają się do sali wyznaczonej
przez nauczyciel/pracownika obsługi,
- odzież wierzchnią oraz zmienione obuwie uczeń pozostawia w boksach szatni;
dopuszcza się pozostanie w niezmienionym obuwiu, jeśli warunki pogodowe
na to pozwalają.
b) sale lekcyjne/pomoce dydaktyczne:
 sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas
zajęć są regularnie dezynfekowane,
 nie zaleca się użytkowania pomocy i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować,
 uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania, malowania; podręczników
oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów,
 sale lekcyjne i sala gimnastyczna dezynfekowane są w miarę możliwości
po każdej klasie, minimum raz dziennie,
 sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz
w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych,
 poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
w jednej sali..
c) stołówka/dożywianie:
 dzieci z oddziału przedszkolnego i Zespołu Wychowania Przedszkolnego spożywają
posiłki w swoich salach zajęć (zupa i herbata donoszona jest przez pracowników
obsługi),
 kucharka po wykonanej dezynfekcji rozkłada na stołach talerze i łyżki w odpowiedniej
odległości (co drugie miejsce), aby dzieci nie dotykały do całej zastawy,
 uczniowie poszczególnych klas korzystają ze stołówki w ustalonym czasie,
 uczniowie klas I – III spożywają posiłek na stołówce szkolnej pod opieką
wychowawcy/nauczyciela,
 uczniowie klas IV – VIII spożywają posiłek na stołówce szkolnej pod opieką
nauczyciela lub pracownika obsługi,
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 kubki na herbatę umieszczone są na tacach – każda klasa ma oddzielną tacę, kubki
przyniesione przez uczniów są podpisane.
 wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniu stołówki zobowiązane są do
zachowania bezpiecznego odstępu,
 kucharka zobowiązana jest do wykonania dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia
stołówki po każdej grupie uczniów.
d) świetlica szkolna:
-

ze świetlicy korzystają tylko uczniowie oczekujący na kolejne zajęcia lub autobus
szkolny,

-

uczniowie korzystający ze świetlicy w czasie przerw nie wychodzą na korytarz
szkolny,

-

nauczyciel świetlicy organizuje przerwy w innych godzinach niż sygnalizowane przez
dzwonek,

-

nauczyciel przynajmniej co godzinę wietrzy salę.

e) biblioteka szkolna:
 uczniowie przebywają w bibliotece wyłącznie podczas obecności nauczyciela,
 w pomieszczeniu jednocześnie może przebywać 5 dzieci,
 dzieci przed wejściem do pomieszczenia dezynfekują ręce,
 zwrócone książki przechodzą 3-dniową kwarantannę, przetrzymywane są wówczas
w przygotowanych pojemnikach/torbach oznaczonych datą zwrotu, odizolowane od
innych pozycji książkowych,
 nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania biurka i stolików.
f) autobus szkolny:
 przed wejściem do autobusu każdy (kierowca, opiekun dowozu, nauczyciel, dzieci)
dezynfekują ręce,
 w miarę możliwości dzieci siedzą osobno, zachowując bezpieczną odległość
od kolegów,
 dzieci siedzą w stałych miejscach ustalonych z opiekunem dowozu,
 w autobusie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa,
 w przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
(tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania
powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu)
powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane
powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie
jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji,
 po zakończonym kursie kierowca zobowiązany jest do dezynfekcji i wietrzenia
pojazdu.
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2. Rodzice/opiekunowie:
a) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
b) W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
c) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
d) Opiekunowie odbierający dzieci wpuszczani są do szkoły przez pracownika szkoły
(nauczyciela lub pracownika obsługi).
e) Opiekunowie odbierający dzieci oczekują na dziecko w szatni (zachowanie zasad
określonych w ppkt.b), nie wchodzą do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego.
f) Rodzic jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby dzieci nie przynosiły do szkoły
zbędnych przedmiotów (zabawek, maskotek itp.)
g) Rodzic jest obowiązany niezwłocznie odebrać ze szkoły dziecko, u którego
stwierdzono objawy chorobowe.
3. Uczniowie:
a) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b) Przed wejściem do szkoły i pomieszczeń szkolnych uczniowie dezynfekują ręce.
c) Uczniowie podczas przerw międzylekcyjnych przebywają na korytarzu przy sali,
w której mają zajęcia lekcyjne.
d) Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwy
na podwórku pod opieką nauczyciela dyżurnego.
e) Uczniowie korzystają z toalety z zachowaniem zasady dystansu społecznego,
nie gromadzą się w toaletach, a po każdorazowym skorzystaniu z toalety myją ręce.
f) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w sali lekcyjnej.
g) Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą, nie pożyczają
ich sobie nawzajem.
h) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
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w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
i) Uczniowie są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi swoje złe
samopoczucie i wszelkie objawy chorobowe.
4. Nauczyciele i pracownicy obsługi:
a) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b) Po wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
c) Dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem obowiązuje każdorazowo po wyjściu
z toalety i przy powrocie do sali lekcyjnej.
d) Pracownicy mają prawo do otrzymania przyłbicy ochronnej lub maseczki
jednorazowej oraz jednorazowych rękawiczek do użytku w zakładzie pracy.
e) Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych powinni
zostać w domu i skontaktować się z lekarzem.
f) Nauczyciele, którzy nie pełnią w czasie przerwy dyżuru powinni przebywać w pokoju
nauczycielskim, zachowując dystans od innych pracowników.
g) Nauczyciele pełnią dyżury przy drzwiach szkoły podczas rannego schodzenia się
dzieci.
h) Nauczyciel pełniący dyżur nadzoruje dezynfekcję rąk przez uczniów po wejściu
do szkoły.
i) W czasie trwania zajęć nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżuru przy drzwiach
szkoły we współpracy z woźną/sprzątaczką i wpuszczania do szkoły interesantów.
j) W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele stosują tylko pomoce dydaktyczne, które
można w łatwy sposób umyć lub zdezynfekować.
k) Wykorzystywane w czasie zajęć w danej grupie pomoce dydaktyczne odkładane
są w oddzielne miejsce i podlegają dezynfekcji po zakończeniu zajęć w danej grupie.
l) W czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele starają się unikać metod i form pracy
wymagających bliskiego kontaktu między uczniami oraz między uczniami
i nauczycielem.
m) W czasie zajęć wychowania fizycznego należy unikać zabaw i gier kontaktowych.
Sprzęt używany w czasie zajęć z daną grupą należy przekazać do dezynfekcji.
n) Nauczyciele dyżurujący podczas przerw międzylekcyjnych dbają o bezpieczeństwo
sanitarne uczniów.
o) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy chorobowe mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi z którym ma lekcje lub dyrektorowi
szkoły. Pracownik szkoły powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia w celu ustalenia
sposobu odebrania dziecka ze szkoły. Uczeń do czasu przyjazdu rodzica pozostaje
pod opieką pracownika szkoły w odrębnym pomieszczeniu.
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5. Pracownicy obsługi:
a) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b) Po wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
c) Dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem obowiązuje każdorazowo po wyjściu
z toalety i przy powrocie do sali lekcyjnej.
d) Pracownicy mają prawo do otrzymania przyłbicy ochronnej lub maseczki
jednorazowej oraz jednorazowych rękawiczek do użytku w zakładzie pracy.
e) Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych powinni
zostać w domu i skontaktować się z lekarzem.
f) Pracownicy obsługi starają się unikać kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
g) W czasie trwania zajęć woźna/sprzątaczka zobowiązana jest do pełnienia dyżuru przy
drzwiach szkoły we współpracy z wyznaczonymi nauczycielami i wpuszczania
do szkoły interesantów.
h) Pracownicy obsługi zobowiązani są do regularnego mycia oraz dezynfekowania sal,
korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem klamek,
poręczy, blatów stolików, krzeseł, włączników światła oraz innych sprzętów
szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla
użytkowników.
i) Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące wykonane przez pracowników obsługi
są monitorowane na specjalnym wykazie.
j) Kierowca autobusu zobowiązany jest do przeprowadzania dezynfekcji pojazdu,
każdorazowo po wysadzeniu dzieci.
k) Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy
przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich
dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji.
6. Zasady wpus zczania do szkoły inte resantów:
a) Na drzwiach wejściowych, w widocznym miejscu, zamieszcza się informację
dla interesantów o niewchodzeniu do szkoły bez zgody pracownika placówki.
b) Osoby przychodzące do szkoły (rodzice, interesanci) powinny wcześniej zadzwonić
do drzwi i czekać na wpuszczenie przez pracownika obsługi lub nauczyciela –
na zewnątrz, w przedsionku budynku ewentualnie w wejściu na korytarzy
nie przekraczając czerwonej linii i.
c) W czasie trwania zajęć pracownik obsługi, po wykonaniu czynności porządkowych
i dezynfekujących, przebywa w okolicach drzwi wejściowych.
d) Do szkoły wpuszczane są tylko osoby bez objawów chorobowych.
e) Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
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f) Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły zobowiązane są do noszenia
na terenie szkoły maseczek ochronnych.
g) Interesanci przebywają tylko w częściach wspólnych szkoły, tj. w szatni
i w wyznaczonym miejscu na korytarzu dolnym budynku.
h) W czasie przerwy, gdy na korytarzu przebywają uczniowie, interesanci wpuszczani
są tylko do przedsionka i szatni szkolnej.
7. Zasady komunikacji między rodzicami ucznia a Szkołą na wypadek wystąpienia
u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji:
W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed Covid-19 wszystkim
członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia
a Szkołą na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia Covid-19 lub objawów infekcji:
a) Rodzic niezwłocznie informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną 85-711-63-91
lub poprzez dziennik Librus o potwierdzonym zachorowaniu na Covid-19 dziecka lub
jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym.
b) Rodzic niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu
Covid-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym.
c) Rodzic informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny
z powodu Covid-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie.
d) Rodzic, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym
przypadkiem zachorowania na Covid-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie
poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik Librus lub telefonicznie.
e) Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi
szkoły i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego
wyzdrowienia
 uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych, pozostaje
w domu,
 rodzic informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy poprzez dziennik
Librus lub telefonicznie,
 o fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły.
Z Regulaminem zapoznano Radę Pedagogiczną podczas zebrania w dniu 27.08.2020 r.,
wprowadzono Zarządzenie m Nr 14/2020 Dyrektora szkoły z dnia 28.08.2020 r.
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem prze z pracowników obsługi:
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