REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W PSZOWIE
W OKRESIE PANDEMII
zredagowany w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

1. Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie może uczęszczać uczeń bez objawów
chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

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 zamieszcza się plakaty MEN, oraz tablice
informujące o
nakazie założenie maseczki lub przyłbicy, obowiązku
zdezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.

4. Rodzice lub Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły nie
wchodzą do budynku. Ogranicza się w ten sposób do minimum przebywanie
w szkole osób z zewnątrz.

5. Rodzice lub Opiekunowie, którzy muszą załatwić sprawę w sekretariacie szkoły,

bądź odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej, przestrzegają aktualnie
obowiązujących przepisów prawa, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
obywateli. DO BUDYNKU SZKOŁY WCHODZIMY W MASECZCE / PRZYŁBICY
I PO ZDEZYNFEKOWANIU RĄK lub ZAŁOŻENIU RĘKAWICZEK).

6. Osoby z zewnątrz (niebędące pracownikami wykonującymi czynności służbowe
wewnątrz budynku lub uczniami szkoły) obowiązuje na terenie budynku szkoły
maseczka lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk lub rękawiczki.

7. Chcąc zapewnić szybki, skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia
zobowiązuje się rodzica / opiekuna o niezwłoczną aktualizację danych
kontaktowych, jeśli uległy zmianie.

8. Zaleca się kontakt telefoniczny

(32 4558602) lub przy pomocy poczty

elektronicznej (sp1@pszow.pl).

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, podejmie
niezwłocznie czynności określone w procedurze postępowania na wypadek
pojawienia się ogniska COVID-19 (Załącznik nr 1 do regulaminu).
Szkoła na czas epidemii wprowadza taką organizację pracy i jej koordynację,
która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej
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terenie (szczególnie w miejscach wspólnych) i ograniczy gromadzenie się uczniów
na terenie szkoły (np. rozsunięcie stolików, likwidacja czasowa dywanów w klasach
młodszych i zwiększenie dystansu pomiędzy ławkami) oraz zapewni unikanie
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Uczeń przebywa w
jednym pomieszczeniu podczas danego dnia nauki (za wyjątkiem lekcji informatyki
i zajęć w-f).
Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja płynem rąk
po wejściu do budynku, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

11.

Na terenie szkoły każdego ucznia obowiązuje zakładanie maseczki ochronnej
lub przyłbicy podczas korzystania z szatni ogólnej, przemieszczania się po
budynku szkoły (zejście do szatni, innej sali lub stołówki) i w czasie przerw.

12.

Podczas lekcji i posiłków, kiedy dystans społeczny zostaje zachowany,
maseczka lub przyłbica może zostać zdjęta.

13.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali lekcyjnej, są na koniec dnia
dezynfekowane. Przedmioty trudne do odkażenia (dywany, pluszaki itp.) zostają na
czas epidemii usunięte z pomieszczenia.

14.

Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym dziecka, w tornistrze lub być
przechowywane w jego własnej szafce, gdy aktualnie z nich nie korzysta.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

15.

16.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć
detergentem lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a drobny sprzęt, w miarę
możliwości, po każdych zajęciach lekcyjnych, podczas których był wykorzystywany
przez uczniów.

17.

Obowiązuje regularne wietrzenie sal lekcyjnych, części wspólnych (korytarze)
co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie
zajęć.

18.

Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego na zajęciach
plenerowych z różnych przedmiotów oraz pobyt na świeżym powietrzu podczas
lekcji w-f, w tym również w czasie długich przerw.

19.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć
sportowych, w których nie można zachować dystansu, zaleca się ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.

20.

21.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Zobowiązuje się nauczycieli do regularnego przypominania swoim uczniom
o zasadach obowiązujących w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpiecznego korzystania z szafek szkolnych w szatni, części wspólnych, traktów
komunikacyjnych, stołówki i regularnego korzystanie ze środków do dezynfekcji
rąk.
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Wychowawcy winni przekazać uczniom i rodzicom, że niedostosowanie się do
niniejszego regulaminu szkolnego skutkuje otrzymaniem punktów ujemnych,
zgodnie ze statutem szkoły.

23.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w małej i dużej świetlicy szkolnej, w zależności
od potrzeb, a także w innych salach dydaktycznych lub plenerze.

24.

Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy,
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Ustala się specjalne
zasady utrzymania dystansu społecznego w kolejce i podczas spożywania posiłku
w stołówce szkolnej.

25.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę
możliwości winni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

26.

Biblioteka szkolna wprowadza zmienione zasady korzystania z księgozbioru
i czytelni oraz ustala godziny jej pracy. Uwzględnia konieczny okres 2 dni
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

27.

Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal / pracowni, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

28.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

29.

Na drzwiach wejściowych do szkoły oraz wewnątrz budynku, w widocznym
miejscu, rozwiesza są plakaty MEN informujące uczniów i rodziców o potrzebie
dbania o wspólne bezpieczeństwo - BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY.
Uczniowie i rodzice winni się z ich treścią niezwłocznie zapoznać.

30.

Na poszczególnych zajęciach opracowuje się regulamin specyficzny dla
danego przedmiotu (np. przebieranie się w szatni przed lekcją w-f, zajęcia
gimnastyki korekcyjnej) oraz miejsca (np. zajęcia świetlicowe). Przed pierwszymi
zajęciami
uczniowie
poinformowani
są
przez
danego
nauczyciela
o obowiązujących zasadach.

31.
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