Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łowcach
w czasie epidemii COVID – 19
opracowany w oparciu o:
 ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
 wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 r.

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. W przypadku dzieci z alergią należy
poinformować nauczyciela wychowawcę.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Uczniowie przychodzą do szkoły maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem lekcji.
4. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
5. Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych, 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),
e. obowiązują dwa wejścia do szkoły:
 wejście główne – klasy 1-3,
 przez szatnię – klasy 4- 8.
6. W miarę możliwości należy ograniczyć 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). Osoby te mogą przebywać
tylko w wyznaczonych obszarach.
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. 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 minimum 2 metry
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Dziecko może pozostawać w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, do momentu
odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.
9. W sprawach administracyjnych wskazany jest kontakt telefoniczny lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Druki związane z organizacją nowego roku
szkolnego (np. karta zgłoszenia do świetlicy, karta zgłoszenia na żywienie w stołówce,
itp.,) są dostępne w wersji papierowej przy wejściu do szkoły. Wszelkie wpłaty rodzice
dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki będą
podawane rodzicom indywidualnie przez dziennik elektroniczny. W placówce
obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
11. Nauczyciel w klasach I-III może organizować przerwy dla swoich uczniów w
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min unikając
gromadzenia się większej liczby uczniów na korytarzach szkolnych w tym samym
czasie.
12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
13. Sale lekcyjne podczas przerw pozostają otwarte.
14. W czasie przerw ograniczamy gromadzenie się uczniów na korytarzach i w salach
lekcyjnych poprzez rotacyjne korzystanie z boiska szkolnego oraz przestrzeni wokół
szkoły.
15. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone w
wyznaczonych na stałe salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
16. Podczas realizacji zajęć sportowych w tym wychowania fizycznego, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
17. Przed wejściem do sali komputerowej obowiązuje dezynfekcja rąk.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełno sprawnościami.
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub wyznaczonych salach,
zgodnie z regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie epidemii.
20. Sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom
sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają
ograniczeniom w zakresie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
22. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
a. zasady korzystania ze stołówki szkolnej,

b. regulamin korzystania z zajęć świetlicowych,
c. zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
d. zasady korzystania z biblioteki szkolnej,
e. zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
f. regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
g. zasady korzystania z obiektów sportowych.
23. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz
rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID - 19
1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
3. Wychowawca świetlicy odprowadza dziecko po zajęciach do wyznaczonej przez
dyrektora szkoły strefy w której czeka na nie rodzic/opiekun prawny.
4. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
5. Grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod
opieką tych samych wychowawców.
6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po
wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego
powietrza.
7. Wychowankowie pracują w wyznaczonych strefach oraz w miarę możliwości przy
stolikach w stałych miejscach.
8. Dziecko korzysta ze swoich przyborów.
9. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów
szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś
zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
11. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
12. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt,
który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje wymaga dezynfekcji minimum po
każdym ukończeniu zajęć.
13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel,
duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez
dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych.
Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować
dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

14. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny
tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

Regulamin stołówki szkolnej w czasie epidemii COVID - 19
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), 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 – zapewnienie
środków 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. Możliwe jest zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym
wydawaniu posiłków następuje czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej
grupie.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°

Regulamin biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID - 19
Postanowienia ogólne:
1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma
obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać
maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
2. W bibliotece może znajdować się jeden czytelnik, pozostali zachowują bezpieczną
odległość (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m)..
3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co
godzinę).
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,
np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty.
5. Książki podaje bibliotekarz. Zakazuje się swobodnego dostępu do półek, czytelnik
czeka w wyznaczonym miejscu.
6. Zakazane jest korzystanie z czytelni.
7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy
mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki
dostosowane są do potrzeb czytelników.
8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie

kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał
kontakt.
WYPOŻYCZENIA I PRZYJMOWANIE ZWROTÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Wypożyczanie podręczników odbywa się po wcześniejszym umówieniu z
wychowawcą, aby zapobiec grupowaniu się uczniów.
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach
wynosi trzy dni.
Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na
którym leżały książki.
Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone półki na oddzielnym
regale/stoliku. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć
do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować
rękawiczki.
ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu
książek i podręczników do biblioteki szkolnej.
2. Uczniowie klas I-III dokonują zwrotu podręczników, po ukończeniu każdej części
podręcznika. Każdy uczeń zostawia w bibliotece podręcznik w reklamówce, oznaczony
kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia, datą oraz klasą.
3. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany
jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za
pomocą innych narzędzi komunikacji.
4. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców o terminach zwrotów książek i
podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do
zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym
terminie.
6. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów w ustalone przez bibliotekarza
określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

