WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W
CZASIE PANDEMII:
1. W Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy
wprowadza się zmiany w organizacji funkcjonowania zespołu szkół i przedszkola zgodnie
zaleceniami GIS, MZ i MEN wynikającymi z zagrożeniami COVID-19.
2. W roku szkolnym 2020/21 ze względu na reżim sanitarny związany z COVID-19 został
wprowadzone zgodnie z przyjętym regulaminem zmiany organizacyjne funkcjonowania
szkoły podstawowej i przedszkola.
3.Obowiązuje ustalony plan zajęć lekcyjnych i zajęć w przedszkolu, który informuje uczniów,
rodziców i nauczycieli poprzez przekaz w placówce, przedszkolakom i uczniom, a także
pisemnie rodzicom, w dzienniku elektronicznym, kontakt email i telefoniczny.
4.Procedury bezpieczeństwa obowiązują na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19,
dotyczą wszystkich pracowników, nauczycieli, uczniów przedszkolaków, rodziców.
W placówce na zlecenie organu prowadzącego przeprowadzono dezynfekcję budynku szkoły,
sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, a także dezynfekcję otoczenia. Zainstalowano na
korytarzach dozowniki odkażające.
Zabezpieczono dla dzieci, uczniów i pracowników szkoły termometry bezdotykowe, płyny do
mycia i dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe.
Również maseczki, przyłbice i rękawiczki, fartuchy ochronne do użycia w razie potrzeby.
W szkole znajdą się plakaty informacyjne przypominające o zasadach właściwego
postępowania w czasie pandemii.
Dostanie się do placówki będzie możliwe dwoma wejściami. Ich uruchomienie pozwoli na
rozładowanie ewentualnych zatorów formujących się przy drzwiach wejściowych.
Wejście do szkoły będzie możliwe jedynie z zasłoniętymi ustami i nosem, a osoby
wchodzące na teren szkoły bezwzględnie muszą dezynfekować dłonie ( wg zamieszczonego
wzoru – instrukcja dezynfekcji).
Wskazane jest zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami.
Obowiązuje wdrożenie zasad szybkiego i skutecznego kontaktu z rodzicami podopiecznych.
Wejście rodzica lub opiekuna prawnego na teren placówki będzie możliwe wyłącznie w
przypadku wystąpienia sytuacji, która wymaga osobistego i pilnego załatwienia danej sprawy
lub sytuacjach takich jak problemy adaptacyjne dziecka w przedszkolu i ucznia w pierwszych
tygodniach pobytu w placówce, potrzeba indywidualnego kontaktu rodzica z wychowawcą,
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Na całym należącym do danej placówki terenie z wyjątkiem sal lekcyjnych należy nosić
maseczkę zasłaniającą nos i usta. W miarę możliwości wszystkie lekcje danej klasy będą
odbywać się w jednym miejscu, co pozwoli na zminimalizowanie konieczności
przemieszczania się uczniów po terenie placówki.
Wystrój klas został ograniczony do minimum. W pomieszczeniach będą znajdować się tylko
niezbędne rzeczy, które można w łatwy i szybki sposób dokładnie umyć i zdezynfekować.
Poszczególne sale lekcyjne i pomieszczenia, wspólne korytarze będą często wietrzone co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciele w klasach I-III będą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
W trakcie niektórych przerw międzylekcyjnych uczniowie mogą pozostać w swoich klasach.
W razie wyjścia na korytarz, do łazienki czy WC oraz przejścia na otwarty teren
obowiązkowe jest noszenie maseczek.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste
mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
W pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego będzie występował ograniczony dostęp do
szatni. Przy wejściu do szkoły uczniowie zmieniają obuwie i zostawiają worki foliowe z
butami w swoich szafkach w sali lekcyjnej. Ważne jest, aby uczniowie przynosili do szkoły
jedynie rzeczy niezbędne. W okresie jesiennym kurtki i płaszcze będą zabierane do szatni
szkolnej.
Stołówka szkolna ze względu reżim sanitarny i ograniczenia nie będzie prowadzić
działalności. Rodzice powinni dopilnować, lub pamiętać, aby dziecko zabrało do szkoły
wystarczającą ilość jedzenia i picia.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw rotacyjnie.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem (wg zamieszczonego wzoru - zasady
prawidłowego mycia rąk), szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety.
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 .

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. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie
mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
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).

