Regulamin w sprawie funkcjonowania naszej
szkoły w czasie pandemii od 1 września 2021 r.
Ogólne zasady :
+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz
uczniów.
Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować
dystansu.
Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni
wolne od zajęć.
UWAGA! Do szkoły może wejść uczeń, pracownik szkoły bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych lub izolacji.
I. Szczegóły organizacyjne w szkole.
1.Nauczyciele i uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska
(otwarta jest brama główna od ulicy Partyzantów i od ulicy Lanca).
2. Główne wejście jest tylko dla interesantów. Szkoła ogranicza
przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
3. Po wejściu do budynku jest obowiązkowa dezynfekcja rąk. Poza
tym należy cały czas przestrzegać ogólnych zasad higieny. Myć
często ręce przed jedzeniem, po powrocie z boiska, sklepu, po

skorzystaniu z toalety itp. Unikać dotykania oczu, nosa. Podczas
kichania, kaszlu należy zasłonić usta, nos.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z
płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Dozowniki z płynem dezynfekującym są we wszystkich salach
lekcyjnych.
4. Wszyscy w szkole powinni zachować dystans społeczny co
najmniej 1,5 m.
5. Szatnia w naszej szkole jest w ciasnej piwnicznej przestrzeni.
Podczas korzystania z szatni, należy przebywać w niej w masce i
najkrócej jak się da. W planie zajęć stosować zasadę różnych godzin
przychodzenia uczniów do szkoły aby zminimalizować kontakty
uczniów z różnych klas.
6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób
z zewnątrz do niezbędnego minimum w wyznaczonym miejscu.
Obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk. Powinny to być osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Petenci są przyjmowani po uprzednim zadzwonieniu do drzwi
(informacja na drzwiach wejściowych), Jeśli sprawa nie wymaga
wejścia do szkoły, interesant zostaje na zewnątrz szkoły, ale gdy
sprawa wymaga wejścia do budynku, jest on zobowiązany do
zachowania dystansu od innych osób (minimum 1,5 metra) oraz
przebywania w wyznaczonym obszarze szkoły.
7. Rekomendowany termometr bezdotykowy znajduje się
kierownika gospodarczego wraz z kombinezonem, maseczką…..
Pakiet bezpieczeństwa.
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8. Jeżeli pracownik szkoły/nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym
szczególności gorączkę ( powyżej 38 st. C), kaszel, należy odizolować
go w gabinecie pielęgniarki ( IZOLATORIUM):

a) odizolowanie chorego ucznia w gabinecie pielęgniarki, musi być z
zachowaniem co najmniej 2 m odległości od innych osób,
b) należy niezwłoczne
powiadomić rodzica lub opiekuna o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( rekomendowany własny
środek transportu).
9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej
koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczenie gromadzenie się uczniów na terenie szkoły
dlatego:
a) w miarę możliwości na lekcji powinna siedzieć jedna osoba w
ławce,
b) w czasie indywidualnych korekt, konsultacji, ( nauczyciel-uczeń)
należy przy zachowaniu dystansu społecznego być w maseczce
zakrywającej nos i usta.
c) w miarę możliwości zaleca się ograniczenie przemieszczania się
nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
d) zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt
na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
e) rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las,
tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
f) należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych
przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu
społecznego.
g) podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i
sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy
zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych
h) na przerwach możliwy jest kontakt między uczniami,
nauczycielami przy zachowaniu dystansu społecznego z maseczką
zakrywającą usta i nos.
10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga
powinny zostać umyte detergentem i zdezynfekowane po każdym

dniu zajęć (Panie sprzątające). Szczegółowe zasady dotyczące zajęć
W-F w rozdziale III.
11. Należy wietrzyć sale (nauczyciele), części wspólne, korytarze
(Panie sprzątające) co najmniej raz na godzinę lekcyjną, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Uczeń używa tylko własnych przyborów i podręczników.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
13. W salach praktycznej nauki zawodu (pracownie rzeźby ,
malarstwa, ceramiki, itp.) należy stosować dezynfekcję (za pomocą
specjalnego spryskiwacza) używanego sprzętu a pomieszczenia na
koniec dnia nauki, aby w następnym dniu w salach nie było zapachu
środka dezynfekującego, tym samym ubocznych skutków odkażania.
(Panie sprzątające, konserwator).
14. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
(uczeń po swojej lekcji) i dezynfekować na zakończenie zajęć w
danym dniu. (Panie sprzątające).
15. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
II. Regulamin biblioteki szkolnej.
1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni tylko zgodnie z
godzinami i dniami pracy
biblioteki.
2. Przed wejściem do biblioteki jest obowiązek dezynfekcji rąk.
3. W bibliotece może przebywać jedna osoba.
4. Osoby oczekujące na wejście do biblioteki pozostają na korytarzu
zachowując od siebie bezpieczną odległość 1,5 metra.
5. Ogranicza się korzystanie z księgozbioru w wolnym dostępie.
Zbiory biblioteczne podaje bibliotekarz.

6. Książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu,
odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2 - dniowej kwarantannie
i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
7. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.
8. W bibliotece blaty, klamki oraz inne przestrzenie dotykane przez
użytkowników są dezynfekowane na bieżąco przez bibliotekarza a
pod koniec dnia pracy przez Panią sprzątającą.
III. Zasady zachowania przed, w trakcie i po zajęciach WF.
1. Zajęcia WF organizowane będą, przy sprzyjających warunkach
w plenerze.
2. Zaleca się noszenie w szatni osłony nosa i ust.
3. Przed wejściem do szatni, sali gimnastycznej i po zajęciach
należy dezynfekować ręce.
4. W szatniach WF może przebywać nie więcej niż 10 osób z
zachowaniem dystansu społecznego. Minimum 1,5 m. Przy
większych grupach korzysta się z 2 szatni. Chłopcy przebierają
się w siłowni.
5. Na salę gimnastyczną wchodzimy w stroju gimnastycznym, nie
wnosimy żadnych innych rzeczy.
6. Podczas wszelkich form organizacyjnych zajęć , uczniowie
muszą pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
7. W toku zajęć obowiązuje zasada ćwiczeń bezkontaktowych. W
czasie pandemii program nauczania uwzględnia w/w zasadę.
8. Wchodząc do pokoju nauczycieli WF należy zasłonić usta i nos.
9. Podczas zajęć WF uczniowie korzystają wyłącznie z łazienki i
toalety w szatniach WF.

