Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Młodzawach w okresie pandemii COVID-19
od 1 września 2020 do odwołania

Organizacja pracy szkoły uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia.

Praca szkoły w reżimie sanitarnym
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. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce – obowiązek dotyczy
wszystkich: uczniów, pracowników obsługi i nauczycieli.
4. W przestrzeni wspólnej, tzn. korytarzu – podczas przerw, w łazienkach i w szatni)
uczniów obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos. Uczniowie wchodzą do szkoły w
maseczkach. Każdy uczeń posiada własną maseczkę.
5. Bez wyraźnej potrzeby opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły – czekają na dzieci na
zewnątrz.
6. Do szatni szkoły mogą wchodzić tylko opiekunowie odprowadzający dzieci z klasy I,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) 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).
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7. Osoby z zewnątrz mają wstęp na teren szkoły tylko w obrębie sekretariatu i szatni.
Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
8. Prowadzony jest rejestr osób wchodzących na teren szkoły.
9. Uczniowie klas I-III korzystają tylko z jednej klasopracowni oraz sali gimnastycznej (wych.
fizyczne).
10. Uczniowie klas IV – VIII korzystają z klasopracowni przedmiotowych przy zachowaniu
dystansu miedzy sobą.
11. Każdy nauczyciel dba o to, aby sale lekcyjne/klasopracownie były wietrzone raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Każdy nauczyciel po zakończeniu lekcji/zajęć dezynfekuje ławki, przy których siedzieli
uczniowie.
13. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1 m (1 uczeń –1
ławka szkolna, wyjątek stanowią uczniowie klasy VII).
14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
ust i nosa.
15. W sali, w której będą odbywać się zajęcia, nie może być przedmiotów czy sprzętów, których
nie można skutecznie zdezynfekować.
16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) należy systematycznie dezynfekować.
Urządzenia terenowe i sprzęt na placu zabaw powinny być regularnie czyszczone z użyciem
detergentu lub dezynfekowane. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza się je przed
używaniem.
17. Zajęcia komputerowe w klasach I – III odbywają się w klasopracowni danej klasy.
Nauczyciel przynosi zdezynfekowane laptopy. Po zakończonych zajęciach przeciera
klawiaturę sprzętu płynem do dezynfekcji.
18. Prowadzony jest rejestr powierzchni dezynfekowanych przez nauczycieli (ławki,
komputery).
19. Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
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20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
21. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
22. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
23. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami
przebywającymi na zajęciach.
24. Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych na zasadach przyjętych przy
prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
26. W zajęciach świetlicowych biorą udział uczniowie, którzy z opieki świetlicowej muszą
skorzystać. Nie należy zajęć świetlicowych traktować jako dodatkowych zajęć dla
dzieci.
27. Biblioteka szkolna będzie jest czynna od godz. 900 na każdej przerwie międzylekcyjnej.
28. Przyjmujemy tylko zwroty oraz wypożyczamy książki. Nie ma możliwości korzystania na
miejscu z czytelni.
29. Czytelnik jest zobowiązany zachować odległość 1,5 metra od drugiej osoby.
30. Czytelnicy wchodzą do biblioteki pojedynczo.
31. Przyniesione książki Czytelnik pokazuje do odpisania, a następnie zostawia w specjalnie
wyznaczonym miejscu, którego powierzchnia jest każdorazowo dezynfekowana. Oddane
książki są zostawiane w kwarantannie (zarówno w systemie bibliotecznym jak i fizycznie) w
odizolowanym miejscu na min. 2 dni. Po tym czasie zostają włączone do księgozbioru.
32. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony. Książki podaje bibliotekarz.
33. Zgodnie z wymogami epidemicznymi biblioteka szkolna wyposażona jest w płyn do
dezynfekcji dłoni. Lada biblioteczna zapewnia odstęp 1,5 metrów pomiędzy bibliotekarzem,
a Czytelnikiem.
34. Pomieszczenia są często wietrzone, a powierzchnie i elementy wyposażenia często używane
(klamki, klawiatura, telefony, włączniki światła) na bieżąco dezynfekowane.
35. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w placówce w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.
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36. Nauczyciele prowadzący zajęcia powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z
rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu).
37. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min.
1,5 m.
38. Personel pomocniczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem
prowadzącym zajęcia.
39. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami

prawa,

wprowadzane

są

zasady

szczególnej

ostrożności,

dotyczące

zabezpieczania pracowników (odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do
dezynfekcji, dystans społeczny).
40. Organizuje się zmianowe wydawanie posiłków.

Obowiązki rodziców
1. Rodzice/opiekunowie

prawni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem

funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19 w obowiązującym na terenie placówki.
2. Rodzice zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy
istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
3. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi
szkoły.
4. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 38oC, katar, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
5. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemożności
stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem,
w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej
u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
6. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania
telefonów z placówki.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
a) wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała u dziecka (załącznik nr 1)
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b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów,
zabawek do placówki,
c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu
rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i
ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu - izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
2. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic jest
zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 90
minut.
3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami lub jeżeli rodzic nie odbierze dziecka
w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora.
4. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku -Zdroju
w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 w celu ustalenia dalszych działań.
5. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny,
potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego
poinformowania o tym dyrektora placówki.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są
również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu na konsultacje czy po skorzystaniu z toalety.
3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje
prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
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4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie
były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Prowadzony jest rejestr dezynfekcji powierzchni.
6. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy
też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na chorobę zakaźną.
2. O ile to możliwe w pracę z dziećmi nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn
dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania
objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona.
4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych itp.
5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem
1) W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy.
Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
Poinformować o tym pracodawcę.
2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów
prawa.
3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od
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pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
5) Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do
wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6) W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Postanowienia końcowe
1. Wprowadzane wymagania są konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i
wyjaśnione odbiorcom.
2. Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku w okresie epidemii COVID-19 i obowiązuje
do czasu jej zakończenia.
3. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
4. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.
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Załącznik nr 1
………………………………………
/imię i nazwisko rodzica/

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka ………………………………….…
/imię i nazwisko ucznia/
w Szkole Podstawowej w Młodzawach.

…………………………
/miejscowość, data/

…………………………….
/podpis rodzica/
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