Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
od 1 września 2020 r.
Organizacja zajęć w szkole

1. 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.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 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.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkolnego mają obowiązek skorzystania z płynu
do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
• jeden 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).
5. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
Obowiązuje ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Osoby
wchodzące na teren szkoły mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach,
nie mogą mieć objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Wychowawcy i nauczyciele komunikują się z rodzicami uczniów za pomocą dziennika
elektronicznego Librus lub telefonicznie.
7. Rodzice ucznia wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury w przypadku
zaobserwowania przez pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących
chorobę dróg oddechowych.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu
zapewniającym minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzice zostaną niezwłocznie
poinformowani o zaistniałej sytuacji i konieczności odebrania ucznia ze szkoły w ciągu
jednej godziny.
9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
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10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, są usunięte z sal lekcyjnych. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po ich użyciu.
11. 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 powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
po każdym dniu zajęć.
13. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone raz na godzinę, a w razie potrzeby podczas zajęć.
14. W klasach 1-3 przerwy dla uczniów planuje nauczyciel, jednak nie rzadziej niż
co 45 minut.
15. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zachować dystans i ograniczyć gry
kontaktowe.
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice są zobowiązani do regularnego
czyszczenia i dezynfekcji wykorzystywanych przedmiotów.
17. Unikamy gromadzenia się uczniów w wejściu do szkoły i szatni. W tym celu
wprowadzamy w miarę możliwości różne godziny rozpoczynania zajęć lekcyjnych.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć w miarę możliwości kontakty
z uczniami i nauczycielami.
19. W szkole działa w określnych godzinach gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz gabinet
stomatologiczny z uwzględnieniem wymagań określonych przez Ministerstwo Zdrowia
i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej
1. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w ustalonych dniach i godzinach , które
są podane do ogólnej wiadomości.
2. Przed wejściem do biblioteki należy dezynfekować ręce.
3. Książki i inne materiały przechowywane w bibliotece są wykorzystywane przez nauczycieli
i uczniów z zachowaniem 2 dniowej kwarantanny.
4. Uczniowie przebywają w bibliotece szkolnej za zgodą nauczyciela-bibliotekarza,
należy unikać gromadzenia się uczniów i zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu.
5. W bibliotece szkolnej mogą przebywać w wyznaczonym czasie uczniowie, którzy
nie uczęszczają na lekcje religii lub wychowania do życia w rodzinie. Opiekę nad nimi
sprawuje nauczyciel bibliotekarz.
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Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.30 – 16.30
2. W świetlicy przebywają wyłącznie dzieci, które są zgłoszone przez rodziców zgodnie
z kartą zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
3. Przed wejściem do świetlicy uczeń w obecności nauczyciela dezynfekuje ręce.
4. Wszystkie przedmioty i zabawki, które są dostępne dla uczniów są regularnie myte
i dezynfekowane.
5. Rodzice i osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej przebywają
w przestrzeni wspólnej szkoły w maseczkach i rękawiczkach jednorazowych lub
po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. Powinni zachować dystans 1,5 m od innych osób.
Nie wchodzą do szatni szkolnej.
6. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu
oraz co godzinę w trakcie przebywania dzieci.

Zasady zachowania higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń szkolnych
1. Rodzice i osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązani do korzystania z maseczek,
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
2. Uczniowie powinni dbać o częste mycie rąk.
3. Sale lekcyjne są regularnie myte i dezynfekowane. W ciągu dnia dezynfekowane
są powierzchnie dotykowe: klamki, poręcze blaty w salach, wyłączniki, klawiatury
komputerów.
4. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sale lekcyjne i inne pomieszczenia szkoły
są wietrzone.

Korzystanie z obiadów
1. W szkole firma cateringowa zapewnia obiady na dotychczasowych zasadach.
2. Uczniowie spożywają obiady w wyznaczonej sali.
3. Naczynia i sztućce wielorazowe są myte w zmywarce w temperaturze 600C z dodatkiem
detergentu.
4. Po posiłku blaty stołów i oparcia krzeseł są dezynfekowane przez pracownika szkoły.
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
1. 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.
2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie wyposażone w środki ochrony, w którym
można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Pracownicy szkoły 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.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
poddany jest gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Należy stosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawieszenie zajęć w szkole
1. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, które
są prowadzone w szkole.
2. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić
kształcenie mieszane ( hybrydowe) lub zdalne w zależności od panującej sytuacji
epidemiologicznej na terenie szkoły.
Nauczanie hybrydowe może dotyczyć prowadzenia zajęć w mniejszych grupach lub dla
części klas stacjonarnie a dla części zdalnie. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję
o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla wszystkich uczniów.
Przy podejmowaniu takich decyzji wymagana jest zgoda organu prowadzącego
i pozytywna opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie
powinien być dłuższy niż 14 dni, które są przeznaczone na kwarantannę.
Regulamin został opracowany na podstawie:
Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa
i niepublicznych szkołach i placówkach.

i
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publicznych
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Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (art. 30b upo).
Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania.
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
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…………………………………………………………

…………………………………………………………
nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisany/ podpisana oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z treścią dokumentu: „Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej
im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej od 1 września 2020 r.”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującego regulaminu funkcjonowania szkoły.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że dziecko przychodzi do szkoły zdrowe, bez kaszlu, kataru,
podwyższonej temperatury ciała oraz do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki
w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole i powrotu
do szkoły po ustaniu wszelkich objawów chorobowych umożliwiających ponowne przyjęcie.

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych.

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

…………………………………………………….…..
data, podpis matki/opiekuna prawnego

……………………………………………………….
data, podpis ojca/opiekuna prawnego
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