Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 2
w Miasteczku Śląskim
w okresie pandemii
–
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 r.
–
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują/myją wodą z mydłem dłonie.
2. W przestrzeniach wspólnych (korytarz, szafki, toaleta, biblioteka) uczniów klas IV- VIII
obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
3. Nauczycieli pełniących dyżury podczas przerw obowiązuje zasłanianie ust i nosa
(maseczka lub przyłbica).
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety, po zajęciach wychowania fizycznego.
5. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno- higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
6. Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

9. 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.
10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
11. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie bezwzględnie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
12. W autobusie w drodze do i ze szkoły obowiązują zasady zachowania w środkach
komunikacji publicznej.
13. Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć wodą z mydłem
ręce zgodnie z instrukcją.
14. Pracownicy szkoły wchodzą do budynku wejściem głównym (od ulicy Harcerskiej).
15. Uczniowie klas I – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym (od ulicy Harcerskiej) i
kierują się do wyznaczonych szafek.
16. Po skończonych lekcjach uczniowie klas I – VIII wychodzą ze szkoły wyjściem
ewakuacyjnym przy sali gimnastycznej.
17. Wszystkich przebywających na korytarzu, przy szafkach oraz w toalecie obowiązuje
zasłanianie ust i nosa (maseczka/przyłbica).
18. Po skończonych lekcjach rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci przed szkołą,
zachowując zasady dystansu społecznego.
19. Niedopuszczalne jest gromadzenie się rodziców/opiekunów na korytarzu szkolnym.
20. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
21. Gości wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja/mycie wodą z mydłem rąk, tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych
obszarach.
22. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych lub sygnalizowania złego
samopoczucia zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.
23. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszności uczeń zostanie
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu do momentu odebrania przez opiekuna.
24. Funkcję izolatki pełni gabinet higienistki szkolnej.
25. W sytuacji zaobserwowania u ucznia objawów sugerujących chorobę
rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły.

26. Rodzice uczniów są zobowiązani do udostępnienia wychowawcy numeru telefonu do
szybkiego powiadamiania.
27. Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonów ze szkoły umożliwiających
dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.
28. Podczas zajęć uczniowie siedzą przy stolikach, zachowując możliwie maksymalny
odstęp, w wyznaczonych miejscach, których nie wolno zmieniać.
29. Po lekcji uczniowie klas IV - VIII opuszczają klasę, by udać się na kolejne zajęcia według
planu lekcji obowiązującego w danym dniu z zachowaniem następujących zasad:
1) Uczniowie schodzący na parter przemieszczają się schodami na terenie „starej szkoły”.
2) Uczniowie wchodzący na piętro przemieszczają się schodami głównymi.
30. Przed wejściem kolejnej grupy uczniów personel obsługi dezynfekuje stoliki i oparcia
krzeseł.
31. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co godzinę.
32. W pracowni komputerowej blaty, klawiatury, klamki i włączniki są dezynfekowane przed
wejściem kolejnej grupy.
33. Sala gimnastyczna i sprzęt sportowy są dezynfekowane raz dziennie, a po każdej lekcji
pomieszczenie jest wietrzone.
34. Uczniowie podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych przyborów szkolnych i
podręczników. Niedopuszczalne jest wymienianie się przyborami między sobą.
35. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
36. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali na zasadach obowiązujących
podczas zajęć lekcyjnych.
37. Wypożyczenia w bibliotece szkolnej odbywają się zgodnie z regulaminem w godzinach
pracy biblioteki, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotece.
38. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele wzmacniają
działania edukacyjne, przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują
w dzienniku zajęć.

