Regulamin pracy szkoły w czasie epidemii COVID -19 – aktualizacja w dniu 15.01.2021 r.
1. Do szkoły uczęszczać mogą jedynie uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk, korzystając z
udostępnionego płynu do dezynfekcji rąk, zgodnie z instrukcją użycia tego środka zamieszczoną przy
wejściu do szkoły.
2A. 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).
3. Osoby niebędące pracownikami szkoły lub uczniami szkoły wchodząc na teren szkoły zobowiązani są do
stosowania środków ochrony w postaci osłony ust i nosa oraz rękawiczek jednorazowych lub dokonać
dezynfekcji rąk. Bezwzględny zakaz przebywania na terenie szkoły mają osoby z objawami chorobowymi
sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
4. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w
tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń ten zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu do
czasu zapewnienia uczniowi transportu do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej, w zależności
od wytycznych powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej.
5. Rekomenduję się zachowanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych.
6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.
7. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
8. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Dodatkowo:
1. W przestrzeniach wspólnych szkoły uczniowie, pracownicy szkoły jak i osoby trzecie zobowiązani są do
stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu.
2. Podczas zajęć praktycznych, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu pomiędzy uczniami, obowiązuje
zasada osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.
3. Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły jak i osoby trzecie mogą podlegać obowiązkowym pomiarom
temperatury ciała przy wejściu na teren szkoły. W przypadku gdy jest ona równa lub przekracza 38 st. C
osoba taka jest odizolowana w odrębnym pomieszczeniu do czasu zapewnienia bezpiecznego transportu
do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej, w zależności od wytycznych zależności od wytycznych
powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej.

4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Rekomenduje się
organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz
zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
5. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby, w przypadku udokumentowanych
wskazań lekarskich w tym zakresie, uczeń ma możliwość pozostania w domu. W tym czasie ma on
zapewniony stały kontakt ze szkołą.
6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma
możliwości (lub ograniczoną możliwość do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami –
klasy I-III będą się uczyć w osobnych salach na parterze – jedna grupa uczniów przebywa w
wyznaczonej Sali i stałej sali.
7. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,
a nauczyciele języków obcych, edukacji muzycznej, informatyki, w-f i religii będą przechodzić z
klasy do klasy na zajęcia stosując wszystkie środki ostrożności.
8. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy
zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
9. Podczas korzystania z szatni, należy przestrzegać zasad, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak
najmniejszy.

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów
z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane
do bieżącej nauki. Zaleca się, aby ze świetlicy korzystały tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie
prawni pracują i nie mają możliwości odebrania dzieci po zajęciach lekcyjnych.
11. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się po zakończeniu zajęć lekcyjnych w małych grupach,
z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Nauczyciele prowadzący
zajęcia ustalą harmonogram tych zajęć i liczbę dzieci.
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