Regulamin organizacji zajęć szkolnych
w Szkole Podstawowej
Gminy Oleśnica w Oleśnicy
od 1 września 2020 r.
•art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,

1. Do budynku szkolnego uczniowie i nauczyciele wchodzą przez wejście od strony
parkingu i podwórka z zainstalowanym skanerem do pomiaru temperatury.
2. Dzieci klas 0a, 0b, 0c, 0d wchodzą wejściem od strony parkingu stosując się do zasad
wymienionych poniżej.
3. Uczniowie klas I, II, III, IV, V, VIa, VIb, VII, VIII wchodzą wejściem od strony podwórka
stosując się do zasad wymienionych poniżej
4. 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.
5. Każda osoba wchodząca do budynku szkolnego będzie miała mierzoną temperaturę
ciała.
6. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, kaszlu, bólu gardła uczniowie
bezwzględnie będą zmuszeni wrócić do domu.
7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie
przekazują dziecko w drzwiach szkoły nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów o bezpieczeństwie zdrowotnym dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.
9. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.
Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do skorzystania z płynu do
dezynfekcji rąk.
10. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni szkoły.

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie szkoła powiadomi
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce oraz przed każdą lekcją), ochrona podczas kichania i
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13. Przed każdą lekcja nauczyciel dezynfekuje uczniom klas I-VIII ręce, przy użyciu płynu
dezynfekującego.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniom nie wolno
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
16. Obowiązkowo wietrzenie sal, części wspólne (korytarze) ma się odbywać co najmniej
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Przerwy dla uczniów organizowane są co 45 min. według harmonogramu.
18. Na przerwach uczniowie obowiązkowo przebywają w maskach przyniesionych
z domu.
19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. Uczniowi i dzieciom nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
23. Ustala się w bibliotece szkolnej konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
24. Ustala się podział szkoły na strefy:
- Strefa A Parter – uczniowie klas 0a, 0b, 0c
- Strefa B1 i B2 I Piętro – uczniowie klas II, III, 0D- strefa B1 ,
uczniowie klas I, VIA- strefa B2
- Strefa C1 i C2 II Piętro – uczniowie klas IV, VIB, VII- strefa C1,
uczniowie klas V, VIII- strefa C2

25. Uczniowie przebywają w godzinach lekcyjnych i w czasie przerw w swoich strefach
i nie przemieszczają się do innych stref.
26.Uczniowie przebywają w jednej sali lekcyjnej. Nie przemieszczają się do innych sal.
Zajęcia z informatyki odbywają się w gabinecie informatyki.
27. Nauczyciele dochodzą na zajęcia lekcyjne do sal lekcyjnych, w których przebywają
uczniowie.
28. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole z uwzględnieniem zasad dotyczących
organizacji zajęć lekcyjnych.
29. Pracownicy obsługi pełnią dyżury na terenie budynku.
30. Przeprowadzają wietrzenie korytarzy i sal lekcyjnych poprzez częste otwieranie
okien.
31. Dezynfekują sale i korytarze po każdym dniu zajęć.
32. Przypominają uczniom o częstym i prawidłowym myciu rąk.
33. Przyprowadzają uczniów z szatni do sal lekcyjnych i odprowadzają do autobusów.
34. W środkach komunikacji publicznej uczniowie klas I-VIII oraz opiekunowie
obowiązkowo zakładają maseczki.
Dyrektor Szkoły
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