Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba
Sobieskiego w Oławie w czasie epidemii COVID – 19 opracowany
w oparciu o:
§1
Postanowienia ogólne
 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 okresu 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.
§2
Sposób organizowania zajęć
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. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, a dzieci
wchodzące do budynku udają się do łazienki umyć ręce.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej 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).
5. 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.
6. W przestrzeni ogólnodostępnej budynku szkoły (ciągi komunikacyjne, korytarze szkolne,
szatnie, pokój nauczycielski) osoby przebywają w środkach ochrony osobistej (maseczki lub
przyłbice).
7. Uczniowie oraz nauczyciele przebywają w ogólnodostępnej przestrzeni szkolnej (ciągi
komunikacyjne, korytarze, szatnie, pokój nauczycielski) w środkach ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice) – w szczególności podczas przerw śródlekcyjnych – z zachowaniem
dystansu społecznego
8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
9. Wychowawca klasy ustala sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej na odległość
z opiekunami ucznia (kontakt telefoniczny); wychowawcy uczulają rodziców na
konieczność aktualizowania danych kontaktowych (numeru telefonu).
10. Nauczyciele w pierwszym dniu nauki w szkole –1 września 2020 r., dla swoich grup
wychowawczych przeprowadzą instruktaż dotyczący zasad obowiązujących w szkole oraz
przeprowadzą pogadanki, a w późniejszym terminie (od 2 do 4 września 2020 r.) także
warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty
mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje
zachowanie. Zabrania się udzielania informacji, które mogą wywołać lęk u dzieci.
11. 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). Dziecko może pozostawać
w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, w tym higienistki szkolnej do momentu
odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

12. Termometry bezdotykowe dezynfekuje się

po użyciu w danej grupie. W przypadku

używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po
każdym użyciu.
13. W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) 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 elektronicznej na stronie szkoły lub 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 telefonicznie.
14. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
15. 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.
16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje 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.
17. Praca szkoły odbywa się w systemie dwuzmianowym dla uczniów klas I – III oraz
jednozmianowym dla klas IV-VIII.
18. Uczniowie w miarę możliwości przebywają podczas swoich zajęć w tych samych
pomieszczeniach. Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego, informatyki zajęcia
rozwijające zainteresowania (kółka) oraz zajęcia wyrównawcze .
19. Podczas obowiązujących w szkole przerw międzylekcyjnych, uczniowie klas I – III
przebywają w swoich klasach. Z przestrzeni szkolnej (hol, korytarze) oraz z boiska,
podwórka szkolnego korzystają w godzinach, gdy trwają lekcje klas starszych.
20. Uczniowie klas IV – V i z klas VI – VIII korzystają z przerw naprzemiennie, zgodnie
z opracowanym Regulaminem korzystania z przerw międzylekcyjnych.
21. Przerwy śniadaniowe uczniowie spędzają w swoich klasach natomiast obiadowe według
ustalonego harmonogramu korzystania ze stołówki szkolnej. Godzina przerwy obiadowej
jest różna dla klas I – III, klas IV – V i klas VI – VIII.
22. Oddział przedszkolny pracuje wg dziennego harmonogramu, opracowanego przez
nauczycieli, wychowawców, zgodnie z grafikiem wyjść, skorelowanym z grafikiem
świetlicy oraz uczniów klas I – VIII.
23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

24. W czasie przerw ograniczamy gromadzenie się uczniów na korytarzach i w salach
lekcyjnych poprzez rotacyjne korzystanie z boiska szkolnego oraz terenów zielonych szkoły.
25. W miarę możliwości zajęcia edukacyjne poszczególnych klas będą prowadzone
w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
26. Podczas realizacji zajęć sportowych w tym wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
27. Uczeń nie powinien 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) zabawek, przedmiotów.
28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub wyznaczonych salach, zgodnie
z regulaminem korzystania z zajęć świetlicowych w czasie epidemii.
29. Plac zabaw, sale gimnastyczne, używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają rygorom
sanitarnym, zgodnym z wytycznymi GIS w zakresie użytkowania i dezynfekcji.
30. Podczas korzystania z szatni szkolnej obowiązuje zachowanie dystansu oraz przebywanie
w niej w środkach ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice); nie wolno przebywać w
szatni dłużej niż to jest konieczne do pozostawienia lub odebrania swoich rzeczy; nauczyciel
dyżurujący powinien pilnować zachowania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego
przez uczniów;
31. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają
ograniczeniom w zakresie kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
32. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole są odpowiednio takie
same jak zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
33. Dyrektor szkoły na czas epidemii ustala i upowszechnia:
- zasady korzystania ze stołówki szkolnej,
- regulamin korzystania z zajęć świetlicowych,
- zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
- zasady korzystania z biblioteki szkolnej,
- zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w uzgodnieniu z pielęgniarką
- regulamin i zasady pełnienia dyżurów,
- zasady korzystania z obiektów sportowych.
34. Zasady, o których mowa w § 2. pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców,
których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole
§3
Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie
lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos i nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Zaleca się, żeby uczniowie i pracownicy często myli i dezynfekowali dłonie.
4. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,
wyrzucają je do pojemników do nich przeznaczonych. Zalecenia w tym zakresie zostały
wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
§4
Podejrzenie wystąpienia objawów choroby
1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której wystąpiły objawy chorobowe (zwane dalej jako „izolatka”). Wszyscy pracownicy zostają poinstruowani, gdzie to pomieszczenie się znajduje. Pomieszczenie jest wyposażone w środki
ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły pomieszczenie zostanie zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków
ochrony osobistej.
3. W przypadku dziecka przejawiającego objawy chorobowe, nauczyciel zapewni mu niezbędną opiekę przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizoluje dziecko od
reszty oddziału i pracowników szkoły.
4. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych niezwłocznie powiadamia dyrektora oraz
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem niezwłocznie powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o
wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych.
6. Pracownicy/obsługa szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacja
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.
§5
Organizacja dożywiania
1. Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady
szczególnej ostrożności w czasie pandemii COVID-19. Szczegółowo opisane zostało to w
Procedurze dotyczącej przygotowania posiłków w kuchni szkolnej.
2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówce, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników (zachowanie w miarę możliwości należytej odległości
stanowisk pracy, używanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do
czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
3. Posiłki powinny być spożywane w

miejscach do tego przeznaczonych. Reguluje to

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki.
4. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków oraz obowiązkowe czyszczenie blatów
i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce
z dodatkiem detergentu w temperaturze, minimum 60oC lub je wyparzać.
5. Na terenie szkoły wyłączone zostanie źródełko i fontanna widy pitnej. Zaleca się
przynoszenie przez uczniów własnej wody butelkowanej.

§6
Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitorowania temperatury
osób wchodzących na teren placówki.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych systemu monitorowania temperatury ciała osób wchodzących do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie jest dyrektor szkoły
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznejod.lege.olawa@gmail.com, faks: 71 3033272
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej.
Dokładna podstawa prawna:
1. Pomiar temperatury ciała został wprowadzony w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi
na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2.
2. Pomiar temperatury będzie odbywał się poprzez - przenośne urządzenie SA200P do pomiaru temperatury z użyciem podczerwieni, bezdotykową technologię wykrywania temperatury
ludzkiego ciała poprzez pojedynczy punkt na powierzchni nadgarstka lub czoła badanej
osoby.
3. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO
w związku z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Państwa dane są przetwarzane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący
stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Informacje o temperaturze ciała osób wchodzących na teren placówki dane nie są rejestrowane.
2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa/
Państwa dziecka dane osobowe.
3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

§7
Pozostałe regulacje
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą udostępniane rodzicom na stronie internetowej szkoły.
2. Na tablicy informacyjnej i przy wejściu do szkoły znajdują się aktualne numery telefonów:


Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie, ul. Warszawska 5, 55-200
Oława tel. tel. / fax sekretariat (71) 313 21 64 lub (71) 313 38 21



Służby medyczne – 999 lub 112



Organ prowadzący – Gmina Miejska w Oławie tel. 71 303 55 01



Dolnośląski Kurator Oświaty – tel. 71 340 63 36

3. Z treścią regulaminu zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

