REGULAMIN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2
W TARNOWSKICH GÓRACH
od 1. września 2020.
Podstawa prawna:


Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań
w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

§1
Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt
z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem.
§2
Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły
w przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych. Rodzice
i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają na swoje dzieci
w wyznaczonym miejscu przed drzwiami szkoły.
§3
Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci ze świetlicy przebywają
w wyznaczonej strefie szkoły oraz przestrzegają zasad sanitarnych:
1.
2.
3.
4.

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).

§4
Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
§5
Każda osoba po przyjściu do szkoły zobowiązana jest dezynfekować i myć ręce zgodnie
z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej oraz powtarzać czynności kilkakrotnie
w czasie pobytu w szkole.
§6
Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne
formy komunikacji, m.in. mailing, telefon, e-dziennik, itp. Za pomocą zdalnych form
komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach
wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
§6
W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go
zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w sprawie wyników
konsultacji lekarskiej.
§7
Uczeń odizolowany również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym
w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole
rodziców/opiekunów prawnych.
§8
Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami,
pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów
na przerwach. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
w jednej sali.
§9
Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste
mycie i dezynfekowanie rąk (koniecznie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§ 10
Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są
regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest
zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania,
markerów do tablic suchościeralnych, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego
od innych uczniów.
§ 11
Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę
możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć
przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć
lekcyjnych.
§ 12
Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych
na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu
uczniów ze sobą.
§ 13
Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy przede
wszystkim przerw międzylekcyjnych, spożywania posiłków oraz pobytu uczniów
w sekretariacie szkoły. Dotyczy to w szczególności zorganizowania pracy z uwzględnieniem
zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz
dodatkowych dyżurów nauczycieli.
§ 14
Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni
kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące
bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki do
dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych
wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
§ 15
Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego
kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych
powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.

Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2020 r.

