Załącznik 1 do Zarządzenia nr 6//08/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej
w Goręczynie

Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie
oraz oddziałów przedszkolnych w czasie epidemii
opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS, MEN,
I Organizacja zajęć w szkole:
1.Zajęcia w szkole mogą się odbywać w trzech wariantach w zależności od sytuacji
epidemiologicznej:
A – tradycyjna forma kształcenia
B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
C – kształcenie zdalne
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
3. W zajęciach lekcyjnych uczestniczą tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby
zakaźnej.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący min. 1,5 m.
5. Rodzice przekazują/odbierają dzieci od pracownika oddziału przedszkolnego/szkoły
przy drzwiach wejściowych - nie wchodzą do budynku placówki.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
7. Komunikacja z rodzicami odbywa się telefonicznie i za pośrednictwem e-dziennika.
8. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.
9. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce w wyznaczonych obszarach
do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) .
10. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali.
11. Uczniowie spędzają przerwy w sali lekcyjnej, jeśli warunki pogodowe pozwolą, dzieci
mogą spędzać pauzy na dworze. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
12. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
13. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym nie może być
mniejsza niż 1,5 m².

14.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.
14. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
16. Na boisku może przebywać jedna grupa przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.
17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami
oraz stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w sposób bezpieczny korzystać z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
20. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych
od rodziców.
21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
23. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (w tym w szczególności gorączkę,
kaszel) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/
opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
24. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.
II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieszczono numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk
oraz zapoznać się z informacją o sposobie jego użycia. Wszystkie osoby wchodzące
do szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk.

3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
5. Utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników odbywa się regularnie.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta
i nos.
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

III. 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 odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy powinna wynosić 1,5 m, a jeśli
to niemożliwe zapewnienie środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących do
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte
w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę
z funkcją wyparzania).

