Wewnętrzny regulamin
funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu

wraz z procedurami
bezpieczeństwa
w czasie epidemii

I.

Cel regulaminu.

Celem regulaminu jest ustalenie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu
w związku z przestrzeganiem przez placówki systemu oświaty wytycznych MEN, MZ i GIS.
II.

Przedmiot regulaminu.

Przedmiotem niniejszego regulaminu procedury jest określenie:
 zasad organizacji pracy w szkole,
 zasad pracy dla pracowników,
 zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
 zasad dezynfekcji,
 zasad obecności osób trzecich na terenie placówki.
III.

Zakres regulaminu.

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także ich
rodziców/opiekunów prawnych oraz osób postronnych.
IV.

Organizacja pracy w szkole

1. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu od 1 września 2020 r.
przewiduje organizację pracy szkoły w formie stacjonarnej, czyli nauczanie-uczenie
się bezpośrednie w szkole oparte na tradycyjnym modelu kształcenia i wychowania.
Wariant A.
2. 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 szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty
kształcenia: B i C.
V.

Ogólne ustalenia organizacyjne
1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
2. Szkoła posiada termometry bezdotykowe i w razie potrzeby mierzy się temperaturę
ciała uczniowi lub pracownikowi. Termometry są dezynfekowane.
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, usunięto lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyści się lub dezynfekuje
na bieżąco po użyciu.
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4. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw będzie trwało do momentu sprzyjających
warunków atmosferycznych.
5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
6. Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni (załącznik). Przy wejściu do szatni
umieszczono środek do dezynfekcji rąk.
7. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia się
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
8. Pielęgniarka szkolna ustaliła zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
(załącznik) oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.
VI.

Rekomendacje dla rodziców

1. 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.
2. 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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

VII.

Wytyczne dla uczniów

1. 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 lub w izolacji.
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2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
zdezynfekować lub bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
5. Wskazane jest, aby uczniowie korzystali z WC w czasie trwania lekcji, w celu uniknięcia
skupiska uczniów na przerwie na małej przestrzeni (w łazience).
6. Uczniowie kl. 4-8 w czasie przerwy powinny mieć osłonięte usta i nos oraz w czasie wejścia
do szkoły.
7. Wszystkim wchodzącym do budynku będzie mierzona temperatura ciała termometrem
bezdotykowym.

VIII.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się z wychowawcami w gabinetach
przedmiotowych (każda klasa w innej sali).
2. Spotkanie z dyrektorem, w holu szkoły, odbędzie się tylko dla klas 1 i oddziału
przedszkolnego oraz klas 7.
3. W spotkaniach klas w holu biorą udział nauczyciele, którym nie powierzono
wychowawstwa: klasy 1 – nauczyciele uczący w oddziałach 0-3, natomiast klasy 7 –
nauczyciele uczący w oddziałach 4-8.
Spotkania w klasach:
Godzina
9:00 – 9:40
9:10 – 9:50

10:00 – 10:40

Klasa
2.a
2.b
1.a
1.b

Numer sali
11
SG
17
10

0.a

16

4.a
4.b
5.a

30
31
24

Wychowawca
mgr Jolanta Tucholska
mgr Ewa Kubica
mgr Anna Małecka
mgr Małgorzata
Kotuła-Szilling
mgr Wiśniewska Aleksandra
mgr Katarzyna Ziółkowska
mgr Małgorzata Wojtal
mgr Martyna Stanik
mgr Ewa Banach
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Uwagi

Najpierw
spotkanie
w holu

10:10 – 10:50

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

7.a
7.b
7.c
3.a
3.b
3.c
2.c
8.a
8.b
6.a
6.b
6.c
6.d

33
21
25
12
11
10
17
35
31
34
30
33
21

mgr Katarzyna Zapolska
lic. Kazimierz Stancel
mgr Katarzyna Ciekot
mgr Alina Tokarska
mgr Monika Marchelek
mgr Anna Dalidowicz
mgr Agnieszka Pepłowska
mgr Małgorzata Witkowska
mgr Małgorzata Warecha
mgr Adam Torbicz
mgr Joanna Popielarczyk
mgr Agata Muszyńska
lic. Anna Zaniewska

Najpierw
spotkanie
w holu

4.
5.
6.
7.

Przed wejściem do budynku szkoły każdy uczeń musi zdezynfekować ręce.
Uczniów obowiązuje strój galowy.
Po każdym spotkaniu z klasą, sala będzie dezynfekowana.
Do budynku wchodzą wyłącznie uczniowie, wyjątek stanowią klasy 1. i oddział
przedszkolny. Jednemu dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun, który przed
wejściem również dezynfekuje ręce. Rodzic/opiekun musi mieć osłonięte usta i nos.
8. Na holu będą przygotowane krzesełka dla uczestników spotkania z zachowaniem
odpowiedniego dystansu.
9. W salach podczas spotkania z wychowawcami stoliki uczniowskie również będą
odpowiednio rozsunięte.
IX.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym

1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
W przypadku wykorzystywania przyborów sportowych są one myte, czyszczone lub
dezynfekowane na bieżąco po użyciu.
4. Pozostałe wytyczne obowiązują tak, jak dla innych oddziałów w szkole.
X.

Zajęcia lekcyjne w klasach 1-3

1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
3. Z sali usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
W przypadku wykorzystywania przyborów sportowych są one myte, czyszczone lub
dezynfekowane na bieżąco po użyciu.
XI.

Zajęcia lekcyjne w klasach 4-8

1. Plan lekcji, w miarę możliwości, układa się tak, aby uniknąć nadmiernego
przemieszczania się uczniów. Każda klasa odbywa zajęcia w tej samej sali. Wyjątek
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stanowią takie przedmioty jak: informatyka, chemia, fizyka, język obcy, WF, gdzie ze
względu na specyfikę przedmiotu nieodzowne jest wykorzystanie specjalistycznego
gabinetu. Dopuszcza się przypadki zmiany gabinetu przez oddział ze względu na
uwarunkowania omawianych treści nauczania.

XII.

Przerwy lekcyjne

1. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
2. Przerwy lekcyjne dla klas 4-8 organizowane są na dotychczasowych zasadach.
3. Uczniom klas 4-8 nie wolno schodzić na hol dla klas 0-3 i odwrotnie z wyjątkiem sytuacji
koniecznej zmiany sali lekcyjnej.
XIII.

Świetlica

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych.
2. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy, dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
3. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
4. Świetlicę wietrzy się (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
XIV.

Biblioteka

1. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej (załącznik) oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
XV. Praca personelu
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej, w miarę
możliwości, ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
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3. Pracownik, jeśli nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych, może rozpocząć
pracę. Po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce i udaje się na swoje stanowisko
pracy.

4. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas
przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki oraz w razie
konieczności przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg
instrukcji.
5. Pracownicy trzymają się wyznaczonych ścieżek komunikacyjnych.
6. Nauczyciele i pozostali pracownicy wykorzystują indywidualne środki ochrony
osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuchy z długim rękawem)
w razie konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
7. Szczegółowe obowiązki pracowników określone zostały w załącznikach – pracownicy
pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni.
XVI.

Posiłki (w przypadku przygotowywania obiadów przez personel szkoły)
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienia się środki
ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających
prawidłowe
warunki
sanitarno-higieniczne,
zgodnie
z
zaleceniami
w czasie epidemii. Wydawanie posiłków odbywa się na zmiany a spożywanie ich następuje
przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków są
czyszczone blaty stołów po każdej grupie.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C.

XVII.

Posiłki (suchy prowiant zabezpieczony przez rodziców)
1. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku (śniadania).
2. Wodę pitną dla dzieci zabezpieczają rodzice w plastikowych butelkach.
3. Blaty stołów dezynfekuje się przed każdym posiłkiem.
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XVIII.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest myta detergentem
lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
2. Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) odbywa się co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
3. Przy wejściu głównym należy umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
4. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące
do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta
i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
6. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania 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.
7. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się 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.
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
9. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.
10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, to zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenie
w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/
11. Dezynfekcja sprzętu odbywa się wg załącznika.
12. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku
dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

XIX.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły.
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1. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko-uczeń.
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do
budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Rodzice nie
wchodzą na teren placówki.
3. Pracownik dba o to by uczeń po wejściu na teren obiektu zdezynfekował ręce.
4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka przez pracownika
odbierającego, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje
dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
5. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna
prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach
wejściowych.
6. Dziecko nic nie przynosi do szkoły i nic z niej nie wynosi za wyjątkiem materiałów,
przyborów i narzędzi niezbędnych do zajęć.

XX.

Przebywanie osób trzecich na terenie placówki
1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
2. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego
wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych z wyjątkiem
osób, które zostaną wpuszczone do szkoły za zgodą dyrektora.
3. Wszystkie osoby postronne przebywające na terenie szkoły za zgodą dyrektora,
zobowiązane są do zastosowania środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe
i maseczka). Po opuszczeniu placówki należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie,
które były dotykane przez osobę postronną.

XXI.

Zebrania z rodzicami
1. Zebrania z rodzicami organizuje się w reżimie sanitarnym.
2. Spotkania organizowane są w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób na terenie szkoły
(rozciągnięte w czasie).
3. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

XXII.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
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