REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JÓZEFA GIELNIAKA W KOWARACH
W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO
1.

Od dnia 18 maja 2020 r. z pomocy psychologiczno - pedagogicznej korzystać mogą
uczniowie z orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
którzy korzystali z takiej formy pomocy przed 11 marca 2020 r.

2.

Pomoc Psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli specjalistów po
uzgodnieniu ściśle określonego terminu z nauczycielem prowadzącym ww. zajęcia.

3.

Uczniowie z klas I-III od dnia 25 maja 2020 r. mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych na
terenie szkoły.

4.

W pierwszej kolejności z opieki szkolnej będą mogły skorzystać te dzieci z klas I-III,
których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
w szczególności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
którzy złożą odpowiednie oświadczenie w tym zakresie.

5.

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych, a od 1 czerwca 2020 r. wszyscy
uczniowie mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami organizowanymi na terenie
szkoły.

6.

Uczniowie korzystający z konsultacji przychodzą do szkoły w ściśle określonym przez
nauczyciela prowadzącego konsultacje terminie.

7.

Jeśli rodzic chce przyprowadzić dziecko z klas I-III do szkoły powiadamia o tym z
jednodniowym wyprzedzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa
Gielniaka w Kowarach.

8.

Uczniowie klas IV-VIII, którzy sami przychodzą do szkoły mają prawo wejść na teren
szkoły tylko w momencie, kiedy odbywają się przeznaczone dla nich konsultacje lub
zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

9.

Aby uczeń mógł uczęszczać do szkoły rodzic/opiekun i uczeń ma obowiązek zapoznać
się z formularzem zgody na pomiar temperatury i z Regulaminem funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w czasie stanu
epidemicznego i się do niego dostosować.

10.

Wszystkich uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązują zasady zawarte w
niniejszym Regulaminie.

11.

Przy wejściu na teren szkoły i do sekretariatu umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk,
wszyscy są zobligowani do korzystania z niego.

12.

Pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne lub przyłbice.

13.

Szkoła jest zobligowana do codziennej dezynfekcji poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów w salach.

14.

Sprzęt, który nie będzie codziennie dezynfekowany będzie wyłączony z użytku.

15.

Dzieci pod nadzorem nauczycieli będą mogły korzystać z placu zabaw i terenu
ogrodzonego.

16.

Nauczyciele nie organizują wyjść poza teren placówki np. spaceru do parku.

17.

Ilość dzieci przebywających w sali będzie dostosowana do wielkości sal z tym,. że na
jedną osobę przebywającą w sali musi przypadać 4 m² powierzchni.

18.

Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły, które odbierane jest przy wejściu do
szkoły w godzinach między 7.45 a 8.15.

19.

Każdy rodzic/opiekun musi mieć rękawiczki jednorazowe, zakryty nos i usta

20.

Rodzic/opiekun informuje pracownika, że przyprowadził dziecko, PODAJE IMIĘ
NAZWISKO I KLASĘ.

21.

Dziecko odbiera pracownik szkoły zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki i
termometr bezdotykowy.

22.

Pracownik mierzy gorączkę i odprowadza do sali, gdzie czeka nauczyciel.

23.

Nauczyciel instruuje dziecko o konieczności mycia rąk przed wejściem do klasy.

24.

Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa
obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

25.

Odbieranie dzieci - rodzic/opiekun informuje po jakie dziecko przyszedł i czeka przed
głównym wejściem do szkoły

26.

Pracownik szkoły, który jest wyposażony w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki
jednorazowe, oddaje dziecko rodzicowi/opiekunowi.

27.

Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczkę ochronną.

28.

Zabrania się przynoszenia do szkoły zabawek i innych przedmiotów.

29.

Wszystkie sprawy załatwiane będą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

30.

Informacje organizacyjne podawane będą telefonicznie pod nr tel. 75 718 21 42.

31.

Rodzic ma obowiązek odbierania telefonów w czasie pobytu dziecka w szkole.

32.

Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

33.

Dziecko może być przyprowadzane tylko przez rodzica lub opiekuna prawnego.

34.

W szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze od godz. 8.00 do godz. 15.00 (w tym
zajęcia świetlicowe).

35.

W razie podejrzenia o wystąpienie zakażenia należy stosować się do zapisów w
Procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia obowiązujących w
szkole.

36.

W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

37.

Posiłki spożywane będą w grupach maksymalnie do 4 osób, po każdej grupie stołówka
będzie dezynfekowana.

38.

Posiłki będą dostarczane w jednorazowych pojemnikach i sztućcach.
Dyrektor Szkoły
Henryk Maniecki

