Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11 Dyrektora Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Smrokowie z dnia 28.08.2020 r.

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W SMROKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/21
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19
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W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie
mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.
Przed każdą salą zamontowane są dozowniki z płynem dezynfekującym. Przed wejściem
do sali lekcyjnej uczniowie pod nadzorem nauczyciela dezynfekują ręce.
Uczniowie przedszkola i klas 1-3 przyprowadzani/odbierani są przez osoby zdrowe.
Rodzice mogą doprowadzić/odebrać dzieci jedynie przed główne wejście do szkoły lub
przedszkola.
Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej sali według następującego
przydziału:
• klasa I – sala 3,
• klasa II – sala 5,
• klasa III – sala 4,
• klasa IV – sala 23,
• klasa V – sala 26,
• klasa VI – sala 25,
• klasa VII – sala 22,
• klasa VIII – sala 7,
• przedszkole według ustalonego porządku:
o 3-4 latki – sala 1,
o 5 latki – sala 2,
o sześciolatki – sala 1.2.
W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym może przebywać jednocześnie 1 grupa
uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy powinien zostać lub
zdezynfekowany.
Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący
się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania
z placu zabaw przez osoby trzecie.
Dopuszcza się używanie osłony ust i nosa przez nauczycieli i uczniów podczas zajęć
lekcyjnych.
Uczniowie zajmują w klasie stałe miejsca ustalone przez wychowawcę. Zmiana miejsc
w ławkach jest niedopuszczalna, chyba że będzie podyktowana względami
higienicznymi.
Wychodzenie na przerwy odbywać się będzie rotacyjnie, tak aby na danym korytarzu
przebywały nie więcej niż dwie klasy.
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Zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć i przerw
międzylekcyjnych.
Korzystanie z toalet:
• z toalety na parterze korzystają uczniowie klas I-III,
• z toalety w przewiązce korzystają dziewczęta z klas IV-VIII,
• z toalety na pierwszym piętrze korzystają chłopcy z klas IV-VIII.
W sali, w której przebywają uczniowie usunięte są wszystkie przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
W przypadku korzystania z pomocy dydaktycznych na zajęciach należy je każdorazowo
dezynfekować.
Zakazuje się przynoszenia z domu do szkoły zabawek oraz innych przedmiotów, które
nie są niezbędne do wykorzystania na lekcji.
Sale, w których organizowane są zajęcia powinny być wietrzone przez nauczyciela
sprawującego opiekę nad danym oddziałem co najmniej raz na godzinę.
Uroczystości szkolne będą organizowane przez wychowawców poszczególnych klas
z wykorzystaniem szkolnego radiowęzła lub multimediów
Do odwołania obowiązuje zakaz organizacji wycieczek i wyjść grupowych.
Kontakty z rodzicami będą się odbywać klasami – według ustalonego planu spotkań
w sali gimnastycznej (o ile będzie to możliwe). Zaleca się korzystanie
z dziennika elektronicznego do kontaktów z rodzicami oraz rozmowy telefoniczne lub
spotkania on-line.
Po uzyskaniu zgody rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka, pomiar taki może
być wykonywany dziecku wchodzącemu do szkoły oraz podczas pobytu dziecka
w szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zostaje bezzwłocznie odizolowane od innych
osób i przeprowadzone do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia w gabinecie
pedagoga (w szkole) lub gabinecie logopedy (w przedszkolu) pod opieką pracownika
wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki.
Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka
dzwoni na 112.
Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19
(duszności,
kaszel,
gorączkę)
zgłasza
fakt
dyrektorowi
i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
Z
treścią
niniejszego
regulaminu
zapoznaje
się
pracowników
i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Regulamin obowiązuje do czasu odwołania.

