Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach w czasie epidemii.
Wytyczne obowiązujące pracowników, nauczycieli, uczniów Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach od 1 września 2020
r. na podstawie zaleceń MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):
1. Dzieci będą korzystały z 3 wejść do budynku szkolnego.
Z wejścia głównego będą korzystały dzieci z klasy II oraz klasy VII.
Wejściem od ulicy na salę gimnastyczną będą wchodziły dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz dzieci z klasy I.
Z wejścia od boiska szkolnego skorzystają pozostałe klasy: III, IV,VI, VIII,
VIII
2. Do przestrzeni szkolnej koło sali gimnastycznej mogą wchodzić tylko
i wyłącznie rodzice dzieci przedszkolnych i klasy I z zachowaniem odstępu
co najmniej 1,5 – 2 m, w maseczce.
3. W każdym wejściu umieszczony dozownik do dezynfekcji rąk, z których
należy każdorazowo przy wchodzeniu do szkoły korzystać.
4. Uczniowie po wejściu do szkoły zajmują miejsce we własnej sali lekcyjnej
(1 lekcja). Zabrania się poruszania po korytarzu szkolnym. Opuszczenie
sali odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą nauczyciela.
5. W przypadku korzystania z toalety szkolnej, każdorazowo należy myć
ręce.
6. Przerwy lekcyjne należy spędzać w klasie (niesprzyjająca pogoda) lub na
boisku szkolnym według zasad:
 Klasy: IV, VI, VII, VIII – według dzwonków lekcyjnych.
 Klasy I, II, III – pięć minut po zakończeniu przerw przez klasy starsze.
 Oddziały przedszkolne (według uznania nauczyciela).
7. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć oczekują
na wychowawcę na boisku szkolnym.
8. W czasie odwozów dzieci nie gromadzą się w holu szkolnym, oczekują na
sygnał przebrania się i wyjścia od wychowawcy świetlicy, w sali ostatniej
lekcji.
9. Dzieci opuszczają szkołę tymi samymi drzwiami, z których korzystają
wchodząc do niej.

10. 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 lub
w izolacji.
11. 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.
12. Przy wejściu do budynku szkoły zostały umieszczone informacje
o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia dozownika.
Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania
rąk.
13. Rodzice/opiekunowie prawni udający się do sekretariatu szkoły, oczekują
w wyznaczonym miejscu obok kącika patrona na sygnał wejścia do biura.
14. 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).
15. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach.
16. Szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia będzie odbywała
się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (rodzic
zobowiązany jest do pozostawania w gotowości do niezwłocznego
odebrania telefonu pod numerem podanym w szkolnej bazie numerów –
w przypadku zmiany numeru prosimy o jego aktualizację).
17. Dopuszczalne jest na terenie szkoły użycie termometru bezdotykowego
i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności
gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce (pomieszczenie
pielęgniarki szkolnej), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
19. Na terenie szkoły 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.
20.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte, lub zostanie
uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco
dezynfekowane.
21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny
zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego
i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.
25. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W
takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały
swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
26. Podczas korzystania z boksów na odzież dzieci powinny stosować zasadę
odległości od siebie co najmniej 1,5 m.
27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w
innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym

w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
29. Wprowadza się okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach. (książki będą pozostawiane w koszyku
przed biblioteką. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba
wypożyczająca.
30. Jednorazowo zaleca się nauczycielom korzystanie z pokoju
nauczycielskiego w ilości do 4 osób. Pozostali nauczyciele proszeni są
o spędzanie przerw w salach lekcyjnych lub na boisku szkolnym (poza
tymi pełniącymi dyżury).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących
stref przebywania.
3. 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 i po skorzystaniu z toalety.
4. Wprowadza się monitorowanie codziennych prac porządkowych,
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 w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub
rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich
wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie
internetowej
GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-zodpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/

Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia
i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
2. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy
wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków
ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie
wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wprowadza się
zmianowe wydawanie posiłków - spożywanie ich przy stolikach
z rówieśnikami z danej klasy.
4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
6. Zostaną usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie posiłków bezpośrednio
przez obsługę. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do
tego wyznaczoną - obsługę stołówki.

