REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII
OD 18.01.2021 r.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają 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 (m.in. stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły, 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).
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną
osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w
przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
5. Uczniowie korzystają z wyznaczonych wejść i wyjść.
 wejście nr 1 – wejście główne do szkoły - klasy: I, II,
 wejście nr 2 – wejście nowe w części administracyjnej - klasy: III a, III b
Po wejściu do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie.

6. Uczniowie odbywają lekcje w stałych salach. Zmiana sal będzie na
zajęcia w-fu oraz informatyki.
7. Sale lekcyjne i korytarze należy wietrzyć co godzinę w czasie przerwy, a
w razie możliwości także w czasie zajęć.
8. Uczniów 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.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
10. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las,
tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w
przestrzeni publicznej.
11. Przerwy uczniowie spędzają na wyznaczonych korytarzach:
 korytarz górny – klasy I-II
 korytarz nowa część – klasy III a i III b
12. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet:
 uczniowie klas I-II – toalety na górnym korytarzu,
 uczniowie klas III a i III b – toalety przy salach nowych (góra).
13. Przerwa śniadaniowa o godz. 9.35 dla wszystkich klas. Uczniowie
spożywają śniadanie w sali, korzystając ze swojego prowiantu i picia.

14. O godzinie 10.30, 11.25, 13.30 – przerwy z możliwością wyjścia na
podwórko wg porządku:
 klasy I-II – wyjściem nr 1 – podwórko przed szkołą,
 klasy III a i III b - wyjściem nr 5 – podwórko od strony
przedszkola (uczniowie podczas przerwy nie wchodzą na boisko
ani plac zabaw).
15. Po powrocie z podwórka i przed wejściem na stołówkę czy do sali
komputerowej uczniowie powinni umyć i zdezynfekować dłonie.
16. Przerwa obiadowa
 dla klas I-III - godz. 11.25 – stołówka. Każda klasa ma osobny stolik.
Uczniowie na stołówce siadają przy poszczególnych stolikach klasami.
17. Uczniowie podczas przebywania w szatniach i na korytarzu (podczas
przerw) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
18. Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych
numerów telefonów do rodziców uczniów.
19. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji – gabinet pielęgniarki. W
przypadku konieczności odizolowania ucznia nauczyciel za pośrednictwem pani
woźnej przekazuje informacje do dyrektora/ wicedyrektora/ sekretarza szkoły.
Wychowawca zawiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.
< Osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad uczniem izolowanym:
Agnieszka Rolka, M. Obajtek, Karolina Kaczkowska, W. Wójtowiec,
pielęgniarka szkolna, pedagog, psycholog – w godzinach pracy. W razie
zaistniałej sytuacji dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną w danym dniu. >
20. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tzn.
częstego mycia dłoni / dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu społecznego,

zasłaniania ust i nosa (maseczka/przyłbica), unikania dotykania okolic ust, oczu
i nosa.
21. Podczas lekcji uczniowie i nauczyciel przebywając w klasie i zachowując
dystans społeczny nie mają obowiązku noszenia maseczki. Jednak w sytuacji,
gdy dystans nie może być zachowany maseczki są obowiązkowe.
22. Na terenie szkoły i przedszkola (z wyjątkiem prowadzonych lekcji lub zajęć)
każdy pracownik zobowiązany jest do noszenia maseczki.

