Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Dziemianach
w czasie epidemii, obowiązujący od 18 stycznia 2021 r.

(zgodny z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz aktualnymi
przepisami prawa)
Procedury zawarte w regulaminie mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i
pracownikom szkoły. Uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
Postanowienia ogólne
1. W budynku szkolnym obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz, w tym
rodziców/opiekunów prawnych. Załatwianie niezbędnych spraw należy poprzedzić telefonem
do sekretariatu szkoły lub umówić się z nauczycielem za pomocą e-dziennika (tylko osoby
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Na terenie szkoły
obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Zapewnia się regularne napełnianie
dozowników.
3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek codziennego mierzenia temperatury dziecku przed
wyjściem do szkoły.
4. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
5. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez rodzica/opiekuna
prawnego bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Przez objawy chorobowe, o których mowa w pkt. 1,4,5 rozumie się w szczególności:
a) kaszel,
b) duszności i problemy z oddychaniem,
c) temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
d) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
e) utratę węchu o nagłym początku,
f) utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku,
g) wysypkę.
7. 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).
8. Przebywanie rodzica/opiekuna prawnego na terenie szkoły możliwe jest tylko w
wyznaczonych przez dyrektora miejscach i tylko pod warunkiem przestrzegania przepisów
związanych z bezpieczeństwem, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk. Rodzic/opiekun prawny odprowadzający dziecko/dzieci może wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.
9. 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.
10. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z
rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość.
11. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek być w stałym kontakcie ze szkołą oraz na
bieżąco i regularnie sprawdzać informacje zawarte na szkolnej stronie internetowej, jak
również odbierać wiadomości poprzez dziennik elektroniczny swojego dziecka. Należy
natychmiast odbierać telefon ze szkoły, a jeśli jest to niemożliwe, oddzwonić jak najszybciej.
12. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych
standardów higienicznych tj. regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu
do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
13. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
14. Na terenie szkoły, dzieci z oddziałów „zerówki”, uczniów, pracowników szkoły oraz
wszystkie osoby trzecie obowiązuje nakaz stosowania osłony ust i nosa w przestrzeniach
wspólnych szkoły. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m.
15. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
16. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oraz osoba sprawująca opiekę nad uczniami w
czasie dowozu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w autobusie.
Organizacja pracy szkoły
17. Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi
na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów
na terenie szkoły.
18. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość
kontaktowania się z pozostałymi klasami.
19. Uczniowie mogą korzystać z szatni. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do
dezynfekcji rąk. Każdej klasie udostępnia się osobny boks.
20. Poszczególne oddziały są przypisane do jednej sali, w której mają wszystkie lekcje z
wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.
21. Do oddziału przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
22. W klasach „0”-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie
rzadziej niż co 45 min.
23. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć, w czasie każdej przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
24. W czasie lekcji wietrzone są korytarze.
25. W czasie przerw uczniowie wychodzą na boisko szkole lub pozostają na swoim korytarzu (w
swojej strefie) i nie chodzą po całej szkole.
26. Przerwy dla uczniów organizuje się w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
27. Uczniowie podczas przebywania na boisku i w budynku szkolnym zachowują dystans
społeczny i unikają gromadzenia się.
28. Nauczyciel podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, rezygnuje z ćwiczeń i gier kontaktowych.

29. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzi się na otwartej przestrzeni.
30. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są czyszczone detergentem lub
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
31. W trakcie nauki muzyki uczeń korzysta z własnego instrumentu.
32. Pomoce dydaktyczne znajdujące się w sali lekcyjnej, których nie można skutecznie umyć,
wyprać lub zdezynfekować, nauczyciel powinien usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
33. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników i nie udostępnia ich innym
uczniom.
34. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
W takich wypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym,
natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawki, rzeczy.
35. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe zgodnie z regulaminem świetlicy. W świetlicy mogą
przebywać jedynie uczniowie oczekujący na odwóz bądź uczniowie klas młodszych
oczekujący na odbiór przez opiekuna, zachowując dystans społeczny. W razie dużej liczby
uczniów oczekujących, nauczyciel świetlicy może nakazać założenie maseczek. W świetlicy
znajdują się środki do dezynfekcji rąk, jednak zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk
regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlica jest regularnie wietrzona, nie rzadziej niż co
godzinę, w tym przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
36. W bibliotece szkolnej uczeń zachowuje dystans społeczny, nie ma samodzielnego dostępu do
półek z książkami, ani nie korzysta z czytelni. Uwzględnia się okres 2 dni kwarantanny dla
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
37. Godziny pracy biblioteki:
• Poniedziałek: 9:40 – 14:30
• Wtorek:
8:00 – 13:40
• Środa:
8:00 – 11:45 i 12:30 – 14:30
• Czwartek:
8:55 – 10:45 i 12:45 – 14:30
• Piątek:
8:55 – 9:50 ; 10:45 – 11:45 i 12:45 – 14:30
38. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane przez nauczycieli prowadzących Uczniowski Klub
Sportowy i odbywają się po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-III.
39. Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w dniach: poniedziałek, wtorek, środa i piątek, w
godzinach: 8:00 – 12:30.
40. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych do
zamkniętych przestrzeni, gdzie niemożliwe będzie zachowanie dystansu społecznego.
Dopuszcza się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
41. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i stołówce, klawiatur, włączników.
42. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
43. Regularnie czyści się pomieszczenia sanitarnohigieniczne z użyciem detergentu lub
dezynfekuje.
44. Zapewnia się pojemniki do wyrzucania maseczek lub rękawic jednorazowych.
Przygotowywanie i wydawanie posiłków

45. Zapewnia się uczniom korzystanie w stołówce szkolnej z dystrybutora wody pitnej pod
nadzorem opiekuna.
46. Obsługa kuchni, w czasie wydawania posiłków, obowiązkowo zakłada przyłbice i
jednorazowe rękawiczki.
47. Osłona ochronna z plexi minimalizuje kontakt obsługi kuchni z uczniami i pracownikami
szkoły w trakcie wydawania posiłków.
48. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymywanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.
49. Naczynia i sztućce są wyparzane w specjalnym urządzeniu.
50. Osoby wchodzące na stołówkę dezynfekują ręce przed podejściem do miejsca wydawania
posiłków oraz sztućców.
51. Posiłki wydawane są na talerzach łącznie z kompletem sztućców.
52. Posiłki wydawane są o stałych porach: 11:30, 11:45, 12:00, 12:30. Szczegółowy
harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych klas znajduje się w stołówce
szkolnej.
53. W miarę możliwości uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami ze swojej
klasy. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m.
54. Po każdej grupie uczniów, blaty stołów i poręcze krzeseł są umyte lub dezynfekowane.
55. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
56. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.
57. Dyrektor lub wskazany pracownik odizolowuje ucznia w przygotowanej wcześniej izolatce
(sala 201), zapewniając minimum 2m odległości od innych osób. Odizolowany uczeń zakłada
maseczkę, podobnie jak opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu.
58. Uczeń w izolatce przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły.
59. Dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna
prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
60. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
61. Pracownicy szkoły zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji
dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności. W razie pogarszania się stanu
zdrowia należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.
62. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem POZ. Z uzyskanej teleporady medycznej będą
wynikały dalsze czynności dla pracownika. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia
należy zadzwonić pod numer 999 lub 112.

63. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
64. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor
szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania
przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
65. Szkoła bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
66. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, ustala się miejsca,
w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem oraz przeprowadza dodatkowe sprzątanie i dezynfekuje powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
67. Ustala się również listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

