REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLAS I - III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŻUCHOWIE
W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa uczniów klas I – III oraz pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kożuchowie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 11 stycznia 2021r.
Regulamin został dostosowany do warunków Szkoły Podstawowej nr 1 w Kożuchowie.

Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. 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.
3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Zapewnione jest
regularne napełnianie dozowników.
4. Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą 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,
d) środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
5. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie 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.
6. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum (dotyczy to również rodziców/opiekunów dzieci),
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki
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jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych).
7. W celu sprawnej komunikacji placówki z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
rodzic/prawny opiekun podaje aktualne numery telefonów. Ich spis znajduje się
w sekretariacie. Rodzic/prawny opiekun kontaktuje się ze szkołą dzwoniąc pod numer:
68 355 24 23 (placówka przy ul. A. Haller)
68 355 20 49 (placówka przy ul. Chopina).
W godzinach pobytu dziecka w placówce rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się
do obierania połączeń wychodzących z placówki lub oddzwaniania do placówki, jeżeli
takiego połączenia nie mógł odebrać.
8. Placówka wyposażona jest w bezdotykowe termometry, które dezynfekowane są
po każdym użyciu w danej grupie uczniów.
9. W placówce może być dokonany pomiar temperatury u dziecka – kontrolny
lub obowiązkowy w przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez dziecko
niepokojących objawów chorobowych.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w tym w szczególności temperaturę powyżej 38ºC, kaszel, duszności)
lub uczeń zgłosi mu niepokojące objawy chorobowe, to pracownik zgłasza ten fakt do
sekretariatu. Wyznaczona przez dyrektora osoba (pielęgniarka szkolna lub pracownik
obsługi) udaje się z dzieckiem do wyznaczonego miejsca i pozostaje z nim zachowując
bezpieczną odległość (min.2 m), aż do momentu odebrania dziecka przez
rodzica/prawnego opiekuna.
11. Pracownik sekretariatu, a po zamknięciu sekretariatu – pracownik świetlicy, niezwłocznie
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o konieczności pilnego odbioru dziecka
(rekomendowany własny środek transportu) oraz informuje o tym fakcie dyrektora.
12. Po opuszczeniu izolatorium przez opiekuna i dziecko z objawami chorobowymi
pomieszczenie to zostaje zdezynfekowane.
13. Nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie zobligowani są do zachowania dystansu
społecznego między sobą, szczególnie w miejscach wspólnych.
14. W szkole tak zorganizowana jest praca, aby ograniczyć do minimum możliwość
kontaktowania się poszczególnych grup uczniów (klas) ze sobą – ustalony jest
harmonogram dnia dla poszczególnych klas (godziny rozpoczęcia zajęć, korzystanie
z przerw, korzystanie ze stołówki szkolnej).
15. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w wyznaczonej i stałej sali.
17. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, zostają usunięte lub umieszczone w takim miejscu, aby uniemożliwić do
nich dostęp dzieci.
19. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
są czyszczone lub dezynfekowane.
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20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na jego
stoliku, w tornistrze lub we własnej szafce.
21. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
22. Przybory i podręczniki można zostawić w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
23. Uczniowie nie korzystają z szafek szkolnych, jeżeli są to szafki wspólne.
24. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
25. Regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany jest sprzęt na placu
zabaw. Jeśli nie ma takiej możliwości, to jest on zabezpieczony przed używaniem.
26. Sale oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
27. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
28. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
29. W czasie przerw uczniowie nie korzystają z placu zabaw.
30. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, nauczyciele ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
31. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację
wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu
społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
32. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel zobligowany jest
do dopilnowania, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka mają obowiązek zadbać o ich regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję).
33. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
34. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych są wprowadzone zapisy, które dotyczą
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
35. W szkole są ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej.
36. W szkole są ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej.
37. W szkole są ustalone i upowszechnione zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych.
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala
i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły (w tym rodzice uczniów)mają obowiązek
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.
3. Pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować,
aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. W placówce zapewniony jest sprzęt i środki do prac porządkowych, dzięki którym
utrzymana jest czystość ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są powierzchnie
dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, klawiatury, uchwyty, poręcze krzeseł
i powierzchnie płaskie, w tym blaty. Prace porządkowe są na bieżąco monitorowane.
5. Personel zostaje zapoznany z zasadami szczególnej ostrożności podczas korzystania
z płynów dezynfekujących. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega on 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. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej
(jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos), z których korzystają, kiedy zajdzie taka
potrzeba.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. W placówce zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet.

Gastronomia
1. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.
3. Przy ul. Chopina posiłki są porcjowane i rozkładane na talerze jednorazowego użytku.
Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce jednorazowego użytku są odpowiednio
segregowane.
4. Przy ul. A. Haller posiłki są porcjowane i rozkładane na talerze wielokrotnego użytku.
Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce wielokrotnego użytku są myte w zmywarce
z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O i wyparzane.
5. Dania i produkty podawane są przez obsługę.
6. Przy spożywaniu posiłków zapewniona jest zmianowość grup (ul. Chopina)
oraz spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami danej klasy.
7. Po spożyciu posiłku blaty stołów i poręczy krzeseł są dezynfekowane po każdej grupie.
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8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
9. W szkole są wyłączone źródełka wody pitnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. 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.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
3. W placówce znajduje się wyposażone w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)
i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych.
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 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
nr 999 lub 112.
5. Pracownik, który zauważył u siebie niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych
w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych, zostaje natychmiast odsunięty
od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. Jeżeli oczekuje na transport,
to robi to w wyznaczonym pomieszczeniu. Pracownik ten powinien skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika. W razie pogarszania
się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.), których ten pracownik dotykał.
Jednocześnie zostaje sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno
-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
8. Należy bezwględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu jego odwołania.
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