REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZPO w Zakliczynie
od 1 WRZEŚNIA 2021r.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na niego
nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie korzystają z wyznaczonych wejść i wyjść.
 wejście nr 1 – wejście główne do szkoły - klasy: I, II, III, V
 wejście nr 2 – wejście nowe w części administracyjnej - klasy: IV, VII b,
VIII a, VIII b,
 wejście nr 3 – wejście na nową część szkoły (dawny sklepik) – klasy: VI,
VII a,
Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie a po wyjściu z szatni
umyć dłonie wodą z mydłem w łazience.

3. Wszyscy uczniowie podczas przebywania w szatniach i na
korytarzu (podczas przerw) mają obowiązek zasłaniania ust i
nosa (maseczka).
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do
budynku szkoły wyłącznie do strefy wspólnej, wyznaczonej
taśmą, zachowując wytyczne GIS (odstęp, dezynfekcja,
maseczka)
5. W miarę możliwości uczniowie odbywają lekcje w stałych
salach. Zmiana sal będzie na zajęcia w-fu oraz informatyki.

6. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą, posiadają własne przybory i podręczniki, nie
przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
7. Sale lekcyjne i korytarze należy wietrzyć co godzinę w czasie
przerwy, a w razie możliwości także w czasie zajęć.
8. Przerwy uczniowie spędzają na wyznaczonych korytarzach:
 korytarz górny – klasy I-IV
 korytarz nowa część – klasy V-VIII
9. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet:
 uczniowie klas I - V – toalety na górnym korytarzu,
 uczniowie klas VII b, VI – toalety przy salach 8, 9,
 uczniowie klasy VII a – toaleta obok sali nr 10 (poddasze)
 uczniowie klas VIII a, VIII b, – toalety przy sali gimnastycznej
10. O godzinie 9.35 - przerwa śniadaniowa dla wszystkich klas.
Uczniowie spożywają śniadanie w sali, korzystając ze swojego
prowiantu i picia.
11. O godzinie 10.30, 11.25, 13.30 – przerwy z możliwością
wyjścia na podwórko wg porządku:
 klasy I - IV – wyjściem nr 1 – podwórko przed szkołą,
 klasy V - VIII - wyjściem nr 4 – podwórko od strony
przedszkola.
Przed wejściem na stołówkę, do sali komputerowej uczniowie
powinni zdezynfekować dłonie.
12. Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych
numerów telefonów do rodziców uczniów.

13. Pomieszczenie przeznaczone do izolacji – sala nr 12. W
przypadku konieczności odizolowania ucznia nauczyciel przekazuje
informacje za pośrednictwem pani woźnej do dyrektora/
wicedyrektora/ sekretarza szkoły. Powiadomiony przez dyrektora
wychowawca zawiadamia rodziców o konieczności pilnego odebrania
ucznia ze szkoły.
Osoby wyznaczone do sprawowania opieki nad uczniem izolowanym:
Agnieszka Rolka, Anna Ślósarz, Magdalena Obajtek, pielęgniarka
szkolna, pedagog – w godzinach pracy. W razie zaistniałej sytuacji
dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną w danym dniu.
14. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu
sanitarnego tzn. częstego mycia dłoni / dezynfekcji rąk,
zachowywania dystansu społecznego, ochrona podczas kichania i
kaszlu, unikania dotykania okolic ust, oczu i nosa.

