REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
W WARUNKACH PANDEMII COVID - 19
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12
W RADOMIU

Paragraf 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin powstał w oparciu o:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz. 1386)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz.
1389)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1394)
- wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

2. Celem opracowania regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka
wystąpienia zakażenia COVID – 19, wśród uczniów oraz pracowników
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Radomiu.
Paragraf 2 Organizowanie zajęć
1. Zajęcia w szkole prowadzone są w sposób tradycyjny – wariant A.
2. 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.
3. Klasa z wyjątkiem zajęć specjalistycznych odbywa zajęcia w jednej
sali. Nauczyciele dochodzą do sal przydzielonych klasom.

4. W sali może przebywać do 12 uczniów z zachowaniem zasady 1 uczeń
– 1 ławka, w przypadkach licznych klas - 2 uczniów po skrajnych
brzegach ławki.
5. Uczniowie po każdorazowym wejściu do sali, pod nadzorem
nauczyciela dezynfekują ręce według zasad określonych przez GIS.
6. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust zarówno przez
dzieci jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód by korzystać z takiej
formy zabezpieczenia.
7. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do
utrzymywania dystansu i ochrony twarzy podczas kichania i kaszlu.
8. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu
społecznego oraz zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych i
podczas zebrań i narad.
9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami podczas zajęć.
10.Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły rzeczy, które nie są
potrzebne do zajęć.
11.Uczniowie spędzają przerwę międzylekcyjną w sali lekcyjnej, w której
mają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
12.Dopuszcza się spędzanie przerwy międzylekcyjnej przez uczniów na
holach – parter i I piętro. Na danej kondygnacji równocześnie mogą
przebywać: 1 klasa z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim lub 2 klasy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym albo z autyzmem.
13.Nauczyciel prowadzący określone zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze samodzielnie decyduje o momencie rozpoczęcia
przerwy międzylekcyjnej. Przerwa trwa 5 minut. Długa przerwa
obiadowa trwa 25 minut.
14.Zabrania się organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły.
15.Sale, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone co
najmniej raz na godzinę.
16.Sale, w których odbywają się zajęcia powinny być dezynfekowane
każdorazowo po zakończeniu zajęć przez daną klasę.

17. W sali gimnastycznej jednorazowo może przebywać tylko jedna grupa
uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy powinien
być zdezynfekowany.
18.W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektor
szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł
częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas
dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia B – mieszana forma
kształcenia (hybrydowa) lub C- kształcenie zdalne.
Paragraf 3 Przyprowadzanie i odbiór dzieci
1. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce.
Rodzice przyprowadzający dzieci mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz
zasłaniania nosa i ust.
2. 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,
3. Do placówki mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez
objawów chorobowych.
4. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
5. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez
wzgląd na sytuacje, dziecko powinno być przekazane/odbierane w
maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w
pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
6. W przypadku stwierdzenia u dziecka jakichkolwiek objawów
chorobowych, zostanie ono umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu
(izolatka) pod opieką zgłaszającego problem nauczyciela, zapewniając
min. 2 m odległości, niezwłocznie należy powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
Paragraf 4 Podejmowanie czynności higieniczno – sanitarnych
1. Przy wewnętrznym wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z
którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
Osoba pełniąca dyżur przy wejściu zobowiązana jest do egzekwowania od
wchodzących dezynfekcji rąk. Zobowiązuje się personel sprzątający do
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regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w
razie potrzeby.
Sale lekcyjne są dezynfekowane przez pracowników obsługi po każdym
zespole klasowym oraz po zakończeniu zajęć.
Nauczyciel kończący zajęcia z daną klasą zobowiązany jest do
zdezynfekowania powierzchni i sprzętów, których używał.
Pracownicy obsługi realizujący zadania związanie z utrzymaniem
czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z
wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych. Co najmniej raz w
trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być
dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów i podłóg
w salach.
Przeprowadzanie prac porządkowych należy odnotować w kontrolce
dezynfekcji/ mycia powierzchni na dany dzień.
Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę. W każdej sali znajduje
się lub płyn do dezynfekcji. Nauczyciele dbają, aby uczniowie często myli
ręce.
Przy wejściu do szkoły i w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych
znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
W toaletach może jednorazowo znajdować się tylko taka ilość osób ile
jest kabin.
Do toalety uczeń udaje się pod nadzorem pomocy nauczyciela pełniącej
dyżur na korytarzu. W przypadku gdy nie ma pomocy nauczyciela na
korytarzu, nauczyciel prowadzący lekcje staje w otwartych drzwiach sali i
nadzoruje ucznia.
Paragraf 5 Kontakt z osobami trzecimi

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do
niezbędnego minimum. Zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
2. W wypadku wystąpienia potrzeby kontaktu osób trzecich z Dyrekcją
szkoły, nauczycielem lub pracownikiem szkoły należy telefonicznie
ustalić termin spotkania.
3. Każda osoba trzecia ( rodzic, petent, przedstawiciel urzędu) wchodząca na
teren szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i
ust.

4. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią,
pracownik szkoły powinien zachować dystans co najmniej 1,5 metra, a
także zobowiązany jest do stosowania rękawiczek oraz maseczki
ochronnej lub przyłbicy.
5. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W
przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.
Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Paragraf 6 Pozostałe regulacje
1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą
przekazywane rodzicom:
-indywidualnie w bezpośredniej rozmowie
- poprzez e-dziennik
-poprzez stronę internetową szkoły.
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
3. Z treścią niniejszych uregulowań zapoznaje się pracowników szkoły oraz
rodziców/ opiekunów prawnych uczniów, którzy podpisem potwierdzają
zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.
4. Rodzic/ opiekun prawny podpisuje oświadczenie, w którym zobowiązuje
się do poinformowania dyrektora szkoły o fakcie przebywania w domu
osoby na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wyraża lub
nie wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka oraz, że jest
poinformowany o stosowaniu w szkole środków dezynfekujących.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

