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REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 10 im. ORŁA BIAŁEGO W SOSNOWCU
w okresie stanu epidemicznego związanego z COVID-19
w roku szkolnym 2020/2021
W związku z utrzymywaniem się stanu epidemicznego związanego z COVID-19 praca
i nauka w trybie stacjonarnym będą odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z
zaleceniami i wskazaniami MZ, MEN, GIS we współpracy z organem prowadzącym i organem
nadzoru.
ZASADY OGÓLNE
1. Do szkoły może przyjść uczeń, pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Do szkoły mogą wejść z zewnątrz tylko osoby upoważnione bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych tylko do wyznaczonych obszarów.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. W drodze do
i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania porządku i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły – pierwszy przedsionek przy wejściu, zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa (maseczka lub przyłbica), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Wszyscy wchodzący na teren szkoły przed wejściem do budynku mają obowiązek zakrycia
ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
6. Wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązuje po wejściu dezynfekcja rąk oraz
bezdotykowy pomiar temperatury.
7. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnia, toalety uczniowskie)
wszystkich przebywających obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa (maseczka lub
przyłbica).
8. Uczniowie do gabinetu pielęgniarki szkolnej wchodzą z osłoną ust i nosa (maseczka lub
przyłbica).
9. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Uczniowie nie podają sobie ręki na powitanie.
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11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które może pozostawić na ławce szkolnej
w sali lekcyjnej. Zajęcia lekcyjne dla danej klasy będą organizowane w tej samej sali
z wyjątkiem zajęć z informatyki, edukacji informatycznej oraz wychowania fizycznego.
12. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W miarę możliwości uczniowie przebywają jak najczęściej na świeżym powietrzu.
14. Uczniowie nie piją z nikim innym z tego samego kubeczka, butelki oraz nie dzielą się
jedzeniem.
15. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. Na terenie szkoły w miejscach obsługi znajduje się pleksi, w salach lekcyjnych wyznaczone
są strefy bezpieczeństwa.
17. Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk, częstego mycia rąk.
18. Po wejściu do sali i zajęciu wyznaczonych stałych miejsc mogą zdjąć osłonę ust i nosa
(maseczka lub przyłbica).
19. W trakcie lekcji ucznia i nauczyciela obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka lub
przyłbica) w przypadku kontaktu bezpośredniego, kiedy do ucznia podchodzi nauczyciel,
aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub wyjścia ucznia do toalety.
20. W celu minimalizowania skutków gromadzenia się bez zachowania bezpiecznej odległości
istnieje możliwość ustalenia korzystania z toalety w różnych godzinach dla poszczególnych
oddziałów lub w trakcie lekcji.
21. W celu minimalizowania zagrożenia epidemicznego zawieszone zostają uroczystości
i wydarzenia szkolne oraz międzyszkolne.
22. W celu minimalizowania zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się do odwołania
organizację kółek zainteresowań.
23. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów uczniów do podania numerów telefonów do
natychmiastowego kontaktu ze szkołą, a w przypadku zmiany numeru natychmiastową
aktualizację poprzez zawiadomienie wychowawcy oraz sekretariatu szkoły w formie
telefonicznej lub mailowej.
24. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do poinformowania szkoły o kwarantannie członków
rodziny lub bliskich.
25. Rodzice ucznia, u którego występują choroby przewlekle w obrębie górnych dróg
oddechowych (alergia) przedkładają stosowne zaświadczenie lekarskie pielęgniarce
szkolnej.
26. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Nauczyciel przygotowuje karty pracy, sprawdziany korzystając z rękawiczek lub po
dezynfekcji rąk. Prace pisemne podlegają każdorazowo 2 dniowej kwarantannie.
2. Z sal zostały usunięte lub uniemożliwiono dostęp do przedmiotów i sprzętu, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
3. Sale, szatnie w-f, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
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4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
6. Klawiatura komputerowa jest zafoliowana. Klawiatura i myszki są dezynfekowana po
każdej klasie.
7. Urządzenia sanitarno-higieniczne dezynfekowane są lub czyszczone z użyciem detergentu
na bieżąco.
8. Na terenie szkoły stosowane są pracownicze karty czystości i dezynfekcji: sal, korytarzy,
szatni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, przestrzeni wspólnych tj. schody, poręcze,
klamki, sprzętu sportowego używanego na sali gimnastycznej oraz klawiatury i myszek
używanych w salach lekcyjnych.
9. Na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach znajdują się kosze na środki higieny
indywidualnej.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Ucznia, u które przy wejściu do szkoły pomiar temperatury termometrem bezdotykowym
wynosi 38°C lub wyżej, a w przypadku termometru innego niż bezdotykowy 37,2°C –
37,9°C należy odizolować w izolatce, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły w jak najszybszym czasie (rekomendowany środek transportu we własnym zakresie)
oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
2. Jeżeli nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy dokonać
obowiązkowo pomiaru temperatury ciała, jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym
wynosi 38°C lub wyżej, a w przypadku termometru innego niż bezdotykowy 37,2°C –
37,9°C należy odizolować ucznia w izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły w jak najszybszym czasie (rekomendowany środek transportu we własnym
zakresie) oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
3. Jeżeli nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły w jak
najszybszym czasie (rekomendowany środek transportu we własnym zakresie) oraz
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
4. Nauczyciel, pracownik szkoły, który zaobserwuje niepokojące objawy u ucznia ma
obowiązek natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.
5. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
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6.

7.

8.

9.

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien natychmiast powiadomić dyrektora szkoły
w celu podjęcia właściwych działań i izolacji. Pracownik skontaktuje się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik szkoły z infekcją górnych
dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustalenie listy osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała
osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Zbiory biblioteczne zwracać mogą jedynie uczniowie i pracownicy szkoły zaopatrzeni
w maseczki lub przyłbice.
2. Przed wejściem do biblioteki uczniowie ustawiają się przed stolikiem w wyznaczonym
miejscu.
3. Odstęp pomiędzy osobami wynosi minimum 1,5 metra.
4. Do odwołania nie będzie możliwości w bibliotece dostępu do Internetu oraz korzystania
ze zbiorów na miejscu w kąciku czytelniczym.
5. Wstrzymany zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza
stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.
6. Wszystkie zwrócone książki zostaną poddane 48 godzinnej kwarantannie
w wyznaczonym miejscu (3 dnia po zwrocie zbiory trafiają na półki). Odizolowane
egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania, po tym okresie
włączone do ponownego wypożyczania.
7. Każda osoba udająca się do biblioteki zobowiązana jest do umycia rąk lub dezynfekcji rąk.
8. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne czyszczone lub
dezynfekowane.
ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
1. Z szatni korzystają uczniowie klas 1- 4.
2. Wieszaki dla każdej klasy rozstawione są w bezpiecznej odległości.
3. Do szatni uczniowie wchodzą w maseczkach lub przyłbicach.
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4. Przed wejściem do szatni należy odkazić ręce środkiem umieszczonym przed wejściem do
szatni.
5. Uczniowie wchodzą do szatni w różnych godzinach zgodnie z harmonogramem wejść –
planem rozpoczynania zajęć.
6. Uczniowie zostawiają wierzchnie ubranie oraz obuwie i niezwłocznie opuszczają szatnię.
7. Obowiązuje zakaz gromadzenia się uczniów w szatni.
8. Wieszaki dla uczniów klas 5 – 8 znajdują się w przydzielonych salach lekcyjnych.
ZASADY KORZYSTANIA Z JADALNI
1. Przed przyjściem na stołówkę obowiązuje umycie rąk lub dezynfekcja rąk.
2. Obiady wydawane są dla uczniów klas 1 – 3 w trakcie zajęć lekcyjnych, a dla klas 4 – 8
zgodnie z ustalonym harmonogramem po 4, 5 i 6 godzinie lekcyjnej.
3. Uczniowie z jednego oddziału spożywają posiłek w wyznaczonych miejscach
z zachowaniem dystansu społecznego.
4. Dania i produkty oraz sztućce wydaje obsługa kuchni.
5. Po każdej grupie spożywającej posiłek czyszczone są blaty stołów oraz krzesła właściwymi
środkami czystości. Naczynia i sztućce są wyparzane.
ZASADY KORZYSTANIA Z ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Opieką świetlicową zostają objęci uczniowie z klas 1-3 rodziców/opiekunów pracujących.
2. Na zajęcia świetlicowe 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.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk – przed wejściem
do świetlicy, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z
toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa
i ust (maseczka lub przyłbica).
5. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
6. Świetlicę należy wietrzyć co najmniej 1 raz na godzinę, w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji, której dokonuje wyznaczony
pracownik szkoły.
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach
dydaktycznych. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach
świetlicowych. W razie potrzeby, następuje podział na grupy świetlicowe celem
ograniczenia liczebności uczniów w grupach.
8. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Po
wejściu do świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. W ciągach komunikacyjnych
jest to wymagane.
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9. W razie konieczności kontakt nauczyciela z rodzicem/ opiekunem, odbywa się przez
dziennik elektroniczny lub przez numer telefonu podany w karcie zapisu ucznia do
świetlicy.
10. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni z zachowaniem
dystansu społecznego 1,5 metra. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie
można łatwo zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
11. Uczniowie przynoszą do świetlicy tylko niezbędne przedmioty i własne przybory, którymi
nie wymieniają się z innymi uczniami.
12. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, który uczeń idzie do
domu. Rodzic/opiekun, oczekuje na ucznia w przedsionku szkoły.
ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe
odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Dzieci korzystają z szatni w sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera
się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się
i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje
w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
3. Szatnia po każdych zajęciach będzie wietrzona, a po wszystkich zajęciach w każdym dniu
będzie sprzątana.
4. Obowiązuje zakaz przebywania innych uczniów w okolicach szatni oraz miejsc
wyznaczonych do ćwiczeń.
5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia, gry
i zabawy kontaktowe.
7. Gry, zabawy i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. tenis stołowy,
badminton, biegi przełajowe).
8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej
przestrzeni.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS PRZERW SZKOLNYCH
1. Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących
i innych pracowników szkoły.
2. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w wyznaczonej taśmami
informacyjnymi strefie na tym piętrze szkoły i pod tą salą w której prowadzone będą
zajęcia.
3. Nauczyciel w klasach 1 – 3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, przerwa może odbywać się w
sali lekcyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
4. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po korytarzach
z zachowaniem bezpiecznej odległość względem siebie.
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5. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie
wchodzą i schodzą zawsze swoją prawą stroną , zachowując bezpieczną odległość
względem siebie zgodnie z oznaczeniami.
6. Uczniowie korzystają z toalet w sprawach związanych z higieną i potrzebami
fizjologicznymi wyłącznie na piętrze na którym mają zajęcia. Zgłaszają nauczycielowi lub
pracownikowi obsługi wszelkie zakłócenia czystości w toaletach.
7. Podczas wydawania obiadów do jadalni uczniowie schodzą zgodnie z ustalonym
harmonogramem.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 r.

