Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Chylicach w czasie reżimu sanitarnego oraz
zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(zgodnie z wymogami MEN, MZ i GIS)

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady
przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb
realizacji zadań szkoły w okresie od 1 września 2020 roku do odwołania.
2. Od 1 września 2020 – w czasie funkcjonowania szkoły w reżimie
sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja
podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami
ustalonymi przez MZ, MEN i GIS.
4. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel)
oraz jeżeli domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub izolacji.
5. 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 w warunkach
lub w izolacji.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie mają osłonięte usta i nos, dezynfekują ręce lub mają
rękawiczki ochronne,
e) opiekunowie nie przekraczają wyznaczonej granicy części wspólnej
8. W szkole przebywanie osób z zewnątrz, w tym rodziców ogranicza się
do minimum. Wszystkie możliwe sprawy należy załatwiać poprzez kontakt
z wykorzystaniem komunikacji na odległość (telefon, email, dziennik
elektroniczny). Załatwianie spraw w sekretariacie będzie możliwe
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
9. Wszystkie osoby z zewnątrz, w tym rodzice uczniów, wchodzące na teren
szkoły zobowiązane są dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki
ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących
stref przebywania.
10. W czasie pobytu uczniów i pracowników w szkole obowiązują ogólne
zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
11. Ze względu na infrastrukturę szkoły (wąskie korytarze, przejścia, małe
szatnie) uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły są
zobowiązani nosić osłonę nosa i ust (maseczka, przyłbica), którą używają
na korytarzach, w szatniach i w toaletach. Posiadają woreczek
do przechowywania osłony.
12. Dostępne są na terenie szkoły oznakowane pojemniki do wyrzucania
maseczek i rękawiczek ochronnych.
13. Zarówno nauczyciel jak i uczeń może mieć osłonę nosa i ust w trakcie zajęć
lekcyjnych.
14. W sytuacji zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać
na infekcję dróg oddechowych następuje pomiar temperatury ciała;
15. Szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej jest miejscem izolacji dla osoby,
u której zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych.
16. Części wspólne (korytarz, boiska, place zabaw, szatnia) mają wydzielone
obszary, w których przebywać będą konkretne grupy uczniów;
17. Zasady pracy świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej określają odrębne
regulaminy.
18. Zasady i miejsca przebywania uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych
określa, ,Regulamin korzystania z przerw międzylekcyjnych”.

19. Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych posiada własne przybory i podręczniki,
które w czasie lekcji mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia,
w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
20. Uczniowie z zasady nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą
do uczniów na zajęcia, większość zajęć odbywa się w tej samej sali
wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest informatyka, języki obce,
wf. Informatyka odbywa się w Sali nr 3 lub bibliotece oraz sytuacje,
w których dla bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny pracy wskazana jest
zmiana Sali na większą. Po każdych zajęciach, po których dana klasa
opuszcza salę, pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane, uczniowie
przed wejściem do Sali myją ręce.
21. W dalszym ciągu funkcjonuje szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej
w ustalonych dniach i godzinach.
22. Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych,
ciągów
komunikacyjnych,
dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
23. Zasady pracy przy organizacji żywienia oraz zasady korzystania z posiłków
w stołówce szkolnej zapewniając prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne określa odrębny regulamin.
24. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności
Microsoft Teams.
25. Kształcenie na odległość będzie się odbywało z zachowaniem właściwej
higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości
psychofizycznych. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem
komputera:
kl. I-III do 90 min.
kl. IV-VI 120 - 130 min.
kl. VII – VIII do 140 - 150 min.

