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WEJŚCIE I WYJŚCIE Z BUDYNKU SP UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

1. Wchodząc do szkoły wejściem głównym uczniowie i pracownicy bezwzględnie muszą
dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji jest oznaczone i znajduje się przy wejściu
do szkoły). Rodzice przyprowadzający dzieci, pracownicy szkoły i uczniowie mają
obowiązek zasłaniania nosa i ust.
2. Do placówki mogą wchodzić tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych i bez
obniżonej odporności immunologicznej.
3. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników
przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
4. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. W
przypadku większej ilości osób wchodzących na teren szkoły należy zachować
bezpieczną odległość 1,5 m pomiędzy wchodzącymi, dostosować się do poziomych
oznaczeń umieszczonych na chodniku
5. W celu usprawnienia komunikacji pracownicy na teren szkoły wchodzić będą
wejściem głównym, zaś uczniowie wg. Następującego porządku:
a)
b)
c)
d)

Klasy 1 SP wejściem głównym (po lewej stronie)
Klasy 2 głównym wejściem (po prawej stronie)
Klasy 3 wejściem od szatni klas 1-3 SP
Klasy 4-8 SP wejściem od strony szatni 4-8.

e) Po wejściu do szkoły uczeń kieruje się bezpośrednio do szatni, w której może
jednocześnie przebywać maksymalnie 10 osób lub czeka na swoją kolej wejścia do
szatni w wyznaczonej bezpiecznej odległości 1,5 m. Po wyjściu z szatni uczeń kieruje
się bezpośrednio do sali lekcyjnej, w której odbywa zajęcia.
f) Dzieci z klas 0-3 przekazywane będą pracownikom szkoły przy drzwiach
wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być
przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie.
g) Przed wejściem na teren szkoły uczniowi będzie mierzona temperatura. Przy
stwierdzeniu, po trzykrotnym pomiarze, temperatury wyższej niż 38 stopni dziecko
nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
h) W przypadku stwierdzenia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych, zostanie
ono umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatce), a rodzice zostaną wezwani
do niezwłocznego ich odebrania.
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ZASADY WEJŚĆ I WYJŚĆ Z BUDYNKU LO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZSP.

1. Wszyscy pracownicy szkoły wchodzą i wychodzą głównym wejściem z
zachowaniem odpowiedniego dystansu 1,5m.
2. Obowiązuje dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek jednorazowych oraz
zakrywanie nosa i ust przy użyciu maseczki lub przyłbicy.
3. Uczniowie klas 1LO wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.
4. Uczniowie klas 2LO wchodzą do budynku szkoły przez szatnię (od strony sali
gimnastycznej).
5. Uczniowie klas 3LO wchodzą przez aulę od strony ulicy Zielonej.
6. Uczniowie przed wejściem do budynku szkoły mają mierzoną temperaturę,
dezynfekują ręce oraz zakładają maseczkę lub przyłbicę.
7. Uczniowie do szatni udają się w maseczce lub przyłbicy i obowiązkowo
zmieniają obuwie, po czym udają się do wyznaczonych sal.
8. W przypadku, gdy w szatni znajduje się duża grupa uczniów, proponujemy
odczekać dopóki uczniowie udadzą się pod swoje sale i następnie wpuszczać
resztę uczniów.
9. W czasie przerw proponujemy wychodzenie uczniów na zewnątrz tymi samymi
wejściami/wyjściami.
10. Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają budynek szkoły tą samą drogą,
którą wchodzili.
11. W przypadku braku maseczki bądź przyłbicy przez ucznia lub pracownika,
proponujemy aby szkoła jednorazowo maseczkę udostępniła. W razie powtórzenia
powyższej sytuacji, uczeń bądź pracownik zobowiązany jest do zakupu maseczki
we własnym zakresie.
12. Szatnie nie mogą być miejscem spotkań towarzyskich dla uczniów.
13. Uczniowie SP, którzy mają lekcje w budynku LO wchodzą i wychodzą do szkoły
przez szatnię.
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PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU LO UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

Uczniowie
Uczniowie (1 LO i 3 LO) w maseczkach (lub przyłbicach) wchodzącą głównym wejściem do
budynku LO, dezynfekują ręce, a następnie udają się korytarzem obok sekretariatu i schodami
w dół do swoich szatni. Po pozostawieniu swoich rzeczy w szatni głównymi schodami udają
się do klas na parterze, I oraz II piętrze, gdzie oczekują na rozpoczęcie zajęć bez zbędnego
przemieszczania się po korytarzu.
Uczniowie (2 LO) w maseczkach (lub przyłbicach) wchodzą do budynku LO wejściem przez
szatanie, następnie dezynfekują ręce i udają się do swoich szafek. Po pozostawieniu swoich
rzeczy w szatni głównymi schodami udają się do klas na parterze, I oraz II piętrze, gdzie
oczekują na rozpoczęcie zajęć bez zbędnego przemieszczania się po korytarzu.
Wszyscy uczniowie, którzy mają na drugą lub późniejsze lekcje, wchodzą do szkoły głównym
wejściem z zachowaniem powyższych zasad.
Uczniowie kończący lekcje na II piętrze po zajęciach schodzą głównymi schodami na I piętro,
następnie korytarzem obok gabinetu Dyrekcji, schodami obok sekretariatu i udają się do
szatni. Następnie głównymi schodami udają się do wyjścia na parterze.
Uczniowie kończący lekcje na I piętrze po zajęciach udają się do szatni korytarzem obok
gabinetu Dyrekcji, później schodami obok sekretariatu. Następnie głównymi schodami udają
się wyjścia na parterze.
Uczniowie kończący lekcje na parterze idą do szatni głównym korytarzem i schodami obok
sekretariatu.
Następnie głównymi schodami udają się do wyjścia na parterze.
Uczniowie zmieniający sale pomiędzy I a II piętrem poruszają się w maseczkach (lub
przyłbicach) głównymi schodami, zachowując zasady ruchu prawostronnego.
Uczniowie przemieszczający się z parteru na I lub II piętro, poruszają się głównymi schodami
z zachowaniem zasad ruchu prawostronnego.
Uczniowie udający się z II piętra na parter schodzą głównymi schodami na I piętro z
zachowaniem zasad ruchu prawostronnego, następnie prawą stroną korytarza przechodzą
obok gabinetu Dyrekcji, a następnie schodami w dół i głównym korytarzem przy sekretariacie
kierują się do sal 114, 115 i 116.
Uczniowie udający się z I piętra na parter przechodzą prawą stroną korytarza obok gabinetu
Dyrekcji, następnie schodami w dół i głównym korytarzem przy sekretariacie kierują się do
sal 114, 115 i 116.
Uczniowie SP udający się do biblioteki w LO wchodzą głównym wejściem w maseczkach
(lub przyłbicach), dezynfekują ręce i udają się głównym korytarzem obok sekretariatu do
biblioteki. Następnie wracają tą samą drogą.
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Nauczyciele
W maseczkach (lub przyłbicach) wchodzą do szkoły głównym wejściem. Po
zdezynfekowaniu rąk udają się do pokoju nauczycielskiego głównymi schodami, a następnie
korytarzem obok gabinetu Dyrekcji.
Nauczyciele uczący w salach na parterze (114, 115, 116) udają się na lekcję schodami obok
pokoju nauczycielskiego i korytarzem przy sekretariacie do swojej klasy.
Nauczyciele uczący w salach na I piętrze udają się na lekcję prawą stroną korytarza obok
gabinetu Dyrekcji.
Nauczyciele uczący w salach na II piętrze udają się na lekcję prawą stroną korytarza obok
gabinetu Dyrekcji, a następnie głównymi schodami na górę.
Nauczyciele, którzy nie muszą iść do pokoju nauczycielskiego, po założeniu maseczki (lub
przyłbicy), wejściu do budynku i dezynfekcji rąk udają się bezpośrednio do klasy.
Nauczyciele uczący na I oraz II piętrze idą schodami przy głównym wejściu do swoich klas.
Po skończonych zajęciach nauczyciele uczący na II piętrze schodzą głównymi schodami na I
piętro, następnie korytarzem obok gabinetu Dyrekcji, schodami na parter i głównym
korytarzem obok sekretariatu wychodzą z budynku.
Po skończonych zajęciach nauczyciele uczący na I piętrze udają się do wyjścia korytarzem
obok gabinetu Dyrekcji, schodami na parter i głównym korytarzem obok sekretariatu.
Nauczyciele uczący na parterze udają się głównym korytarzem bezpośrednio do wyjścia. Jeśli
muszą udać się do pokoju nauczycielskiego, przemieszczają się głównymi schodami, a
następnie korytarzem obok gabinetu Dyrekcji do pokoju. Budynek opuszczają wg.
wytycznych dla nauczycieli kończących zajęcia na I piętrze.
Pracownicy obsługi
Pracownicy sekretariatu, higienistka i panie sprzątające w maseczkach (lub przyłbicach)
wchodzą do szkoły głównym wejściem i dezynfekują ręce.
Pracownicy sekretariatu udają się do swojego miejsca pracy głównym korytarzem na parterze.
W ten sam sposób opuszczają budynek LO.
Panie sprzątające przechodzą do korytarza po lewej stronie i udają się do swojego
pomieszczenia. W ten sam sposób opuszczają budynek LO.
Higienistka udaje się głównymi schodami na I piętro do swojego gabinetu. Po zakończeniu
pracy opuszcza budynek, udając się korytarzem obok gabinetu Dyrekcji, schodami,
a następnie korytarzem obok sekretariatu do głównego wyjścia.
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Konserwatorzy w maseczkach (lub przyłbicach) wchodzą do szkoły wejściem przy szatni,
dezynfekują ręce i udają się korytarzem do swojego pomieszczenia. Wychodząc do budynku
SP lub opuszczając budynek po pracy, wychodzą głównymi schodami na parter i udają się
bezpośrednio do wyjścia.
Osoby z zewnątrz
Według wytycznych GIS przebywanie osób z zewnątrz ogranicza się do minimum.
Osoby z zewnątrz, które muszą wejść do budynku LO, zobowiązane są do założenia maseczki
(lub przyłbicy), zdezynfekowania rąk, a następnie udania się głównym korytarzem (prosto) do
sekretariatu.
Zabrania się jakiegokolwiek przemieszczania po szkole bez zgody Dyrekcji.

UWAGA
1. Z windy mogą korzystać uczniowie posiadający zaświadczenie lekarskie dotyczące
problemów z poruszaniem się. Korzystanie z niej przez inne osoby jest zabronione, a łamanie
zakazu będzie skutkować konsekwencjami zapisanymi w WSO.
2. Wprowadza się zakaz schodzenia głównymi schodami z I piętra na parter i do szatni.
3. Wprowadza się zakaz wychodzenia schodami obok sekretariatu na parter oraz I piętro.
4. Podczas przemieszczania się po budynku LO obowiązuje nakaz noszenia maseczek (lub
przyłbic). Niestosowanie się do nakazu będzie skutkować konsekwencjami zapisanymi
w WSO.
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PROCEDURY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ W SALACH LEKCYJNYCH

1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej w maseczkach lub przyłbicach, pojedynczo z
zachowaniem bezpiecznej odległości.
2. Przy wejściu do klasy uczniowie dezynfekują ręce.
3. Zajmują miejsca w ponumerowanych ławkach, zgodnie z przydzielonym numerem w
dzienniku lekcyjnym. Miejsca siedzenia są stałe podczas każdej lekcji prowadzonej w
danej sali.
4. Ławki w klasie ustawione są z zachowaniem bezpiecznej odległości w miarę
możliwości.
5. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maski lub przyłbice.
6. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas
zajęć.
7. Odpowiedzi ustne udzielane są przez uczniów przy ławce.
8. Do odpowiedzi pisemnej przy tablicy uczeń udaje się na wyraźne polecenie
nauczyciela, zakładając maseczkę lub przyłbicę.
9. Uczeń, korzystający podczas odpowiedzi przy tablicy z pomocy dydaktycznych (np.
marker, cyrkiel, ekierka, wskaźnik) musi zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.
10. Uczniowie korzystają podczas zajęć wyłącznie z własnych podręczników i
przyborów, a także dodatkowych materiałów dostarczonych bezpośrednio przez
nauczyciela.
11. Nauczyciel może przemieszczać się w razie potrzeby po klasie, z zachowaniem zasad
sanitarnych.
12. Wszystkie metody nauczania, zwłaszcza praca w grupach, muszą odbywać się z
zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
13. W trakcie zajęć uczeń nie może opuszczać sali lekcyjnej, za wyjątkiem nagłej
sytuacji losowej, za zgodą nauczyciela.
14. Przy każdym kontakcie ucznia z nauczycielem bądź drugim uczniem wymagane jest
użycie ochrony ust i nosa.
15. Po zakończonych zajęciach uczniowie zakładają maseczki lub przyłbice i opuszczają
salę w kolejności wyznaczonej przez nauczyciela.
16. Po zajęciach sala lekcyjna musi zostać przewietrzona, a blaty stolików,krzesełek oraz
używane pomoce zdezynfekowane.
17. Nauczyciel, który kończy pracę w danej sali, zobowiązany jest dezynfekować
zarówno miejsca pracy uczniów, jak i stanowisko nauczyciela.
18. Uczniowie(dotyczy LO), którzy mają następujące po sobie 3 lekcje w tej samej sali,
pozostają w niej także w czasie przerw. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel.
Uczniowie korzystający w czasie przerwy z toalety, po powrocie dezynfekują ręce
(dezynfekcja obowiązuje także, gdy mają założone rękawiczki). W tym czasie między
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zajęciami nie odbywa się dezynfekcja stolików i krzesełek. Należy pamiętać o
zachowaniu bezpiecznych odległości zarówno podczas lekcji, jak i przerw.
19. Jeżeli w trakcie zajęć uczeń będzie przejawiał objawy wskazujące na infekcję dróg
oddechowych (gorączka, kaszel, katar), zostaje natychmiast umieszczony w
oddzielnym pomieszczeniu.
20. Nauczyciel, po zauważeniu niepokojących objawów u ucznia, zgłasza telefonicznie
zaistniałą sytuację dyrektorowi szkoły, który podejmuje kroki w celu izolacji ucznia.
21. O złym samopoczuciu ucznia w trybie natychmiastowym zostają powiadomieni
rodzice lub opiekunowie dziecka.
22. W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną nauczyciele mają prawo do korzystania
z telefonów komórkowych podczas zajęć, w uzasadnionych przypadkach.
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REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Przed pierwszymi zajęciami Rodzic jest zobowiązany dostarczyć podpisane
oświadczenie, regulamin oraz kartę zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania ze strony
internetowej szkoły ) i zostawia w skrzynce umieszczonej przed świetlicą.
2. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.25 oraz
w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb.
3. Dzieci z pierwszych klas wchodzą do szkoły wejściem głównym, klasy II-III wchodzą
od strony północnej (od szatni klas młodszych)
4. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu nauczycielowi
przy drzwiach wejściowych. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły. Uczeń dezynfekuje
ręce i udaje się do szatni, a następnie do wyznaczonej świetlicy pod opieką
nauczyciela.
5. Klasy I – III po zakończonych zajęciach schodzą klatkami schodowymi, przyległymi
do klas z nauczycielem uczącym do świetlicy szkolnej i do szatni.
6. Każda klasa będzie miała wyznaczoną salę świetlicową.
7. Uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem do świetlicy.
8. Wyjście na obiad: 11.20 – I klasa, 11.40 – II klasa, 12.10 – III klasa.
9. Wychowawcy świetlicy regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach
higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
do izolatorium i rodzice/opiekunowie prawni zostaną zobowiązani do pilnego
odebrania ucznia ze szkoły.
11. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących
chorobę, wyjątek stanowią dzieci ze schorzeniami przewlekłymi (np. alergie,
cukrzyca, astma itp.) udokumentowanymi oświadczeniem Rodzica.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Dziecko korzysta z przyborów tylko
podczas odrabiania lekcji i zajęć plastycznych.
13. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( np.
pluszaki, zabawki i gry )
15. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
16. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
17. Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej od momentu zgłoszenia
nauczycielowi świetlicy swojej obecności. Obecność ucznia musi być
udokumentowana w e-dzienniku. Uczniowie nie przebywający w świetlicy nie są pod
opieką nauczycieli świetlicy.
18. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za ucznia opuszczającego
świetlicę szkolną bez powiadomienia oraz bez pozwolenia nauczyciela świetlicy.
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Każda taka sytuacja zostaje zgłoszona wychowawcy, pedagogowi szkolnemu oraz
rodzicom/opiekunom.
19. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone i zgubione rzeczy uczniów
(tym sprzęt elektroniczny).
20. Powtarzające się zachowania ucznia niezgodne z regulaminem zachowania w
świetlicy szkolnej zwłaszcza opuszczanie świetlicy bez powiadomienia i pozwolenia
nauczyciela, akty agresji, nagminne lekceważenie poleceń nauczyciela,
przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć oraz brak poprawy pomimo interwencji
pedagoga szkolnego oraz rozmów z rodzicami/opiekunami, będą skutkowały
skreśleniem ucznia z listy przyjętych do świetlicy szkolnej.
21. Rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu
i odbierania telefonów od dyrektora lub nauczycieli.
22. Składka w wysokości 30 zł na poczet świetlicy jest płatna z góry do końca pierwszego
miesiąca danego semestru. Jest to składka przeznaczona na potrzeby świetlicy,
tj.: materiały do zajęć plastycznych, technicznych, edukacyjnych, ćwiczenia
dydaktyczne, kolorowanki, nagrody w konkursach, drobne upominki na święta,
zabawki, gry planszowe itp. Nie jest to opłata za opiekę w świetlicy.
23. W związku ze wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, na świetlicę przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci
rodziców pracujących, nie mający możliwości zapewnienia dziecku opieki.
24. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuje
się do jego przestrzegania oraz ścisłej współpracy z personelem szkoły w celu
zapewnienia mojemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.
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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZERW POMIĘDZY LEKCJAMI

1. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych mogą pozostawać w klasach, wychodzić na
korytarz zgodnie z opracowanym harmonogramem,
2. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.,
3. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń nauczyciela
dyżurującego,
4. Zakazuje się zbędnego przemieszczania pomiędzy szkołami lub piętrami/skrzydłami
budynków,
5. Sale lekcyjne podczas przerw winny być wietrzone,
6. Należy unikać tworzenia grup osób na holach i zachowywać dystans przy poruszaniu
się w ciągach komunikacyjnych,
7. Należy unikać dotykania przyborów szkolnych i pozostałych przedmiotów należących
do innych osób,
8. W pomieszczeniach toalet może przebywać maksymalnie liczba osób odpowiadająca
ilości kabin WC.
Po skorzystaniu z toalety należy obowiązkowo umyć /
zdezynfekować ręce oraz unikać dotykania ust, oczu i nosa,
9. W sklepiku szkolnym może jednocześnie przebywać: 2 osoby obsługi i 2 klientów.
Wszystkie osoby muszą mieć zakryte usta i nos . W kolejce należy stosować zalecany
dystans społeczny - oczekiwać w odstępach 1,5 m – 2m,
10. Uczniowie nie mogą częstować się nawzajem jedzeniem lub napojami,
11. Przy kichaniu i kaszlu należy zakrywać usta i nos,
12. Nie należy podawać sobie rąk na powitanie,
13. Dyżurujący nauczyciel podczas przerw ma założoną maseczkę/przyłbicę.
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HARMONOGRAM WYJŚĆ NA PRZERWY NA DLA KLAS 1 - 3

Przerwy dla klas pierwszych na holu drugiego piętra
Lp.

Rozkład przerw

0

7:55-8:00

1

8:45-8:55

2

9:40-9:50

3

10:35-10:45

4

11:30-11:40

1a

1b

1c

+
+
+
+

Przerwy dla klas drugich na holu pierwszego piętra
Lp.

Rozkład przerw

0

7:55-8:00

1

8:45-8:55

2

9:40-9:50

3

10:35-10:45

4

11:30-11:40

2b

2c

+

+

+

3a

3b

+

+

+

+

+

Przerwy dla klasy drugiej i czwartej na parterze
Lp.

Rozkład przerw

0

7:55-8:00

1

8:45-8:55

2

9:40-9:50

3

10:35-10:45

4

11:30-11:40

2a

4b

+
+
+
+

Pozostałe klasy przebywają w tym czasie w klasach pod opieką nauczyciela uczącego.

Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela uczącego do świetlicy,
a następnie do szatni z pozostałymi uczniami. Klasy schodzą przylegającymi do nich klatkami
schodowymi.
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HARMONOGRAM WYCHODZENIA NA PRZERWY KLAS 4-8 SP

Lp.

Rozkład
przerw

0

7.55-8.00

1

8.45-8.55

2

9.40-9.50

3

10.3510.45

4

11.3011.40

5

12.2512.40

6

13.2513.40

7

14.2514.35

8

15.2015.25

4a

4b

5a

5b

6a

6b

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x
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7a

7b

7c

8a

8b

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W związku z pandemią COVID-19 od 1 września 2020 r. biblioteka szkolna funkcjonuje
w ograniczonym zakresie. Nie będzie wolnego dostępu do zbiorów. Książki będzie
należało uprzednio zamówić, które zostaną przygotowane do odbioru, zarówno w
przypadku kompletów podręczników, jak i lektur szkolnych czy też innych zbiorów.

1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA


Wydzielona zostaje strefa zwrotu książek, które będą w niej poddawane kwarantannie
według zaleceń czyli minimum 2 dni (czytelnia) oraz
strefa dla książek
wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie (wypożyczalnia).



Na początku roku szkolnego przyjmowane będą wyłącznie ZWROTY książek i
podręczników. WYPOŻYCZENIA rozpoczną się sukcesywnie, po odbyciu przez
książki wymaganej kwarantanny. Przewidywany termin - druga połowa
września.



W czasie pobytu w bibliotece szkolnej czytelnik jest proszony o założenie maski
ochronnej lub inny sposób zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznej
odległości.

2. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH


Po otrzymaniu słownego zamówienia książek bibliotekarz będzie udostępniał pozycje,
jeśli są aktualnie na półce albo też poinformuje ucznia o planowanym terminie
odbioru książek, jeżeli w danym momencie nie są dostępne lub tez przechodzą
kwarantannę.



Dla czytelników niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych.



Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.



Uczniowie mogą odbierać zamówione książki. Nie ma możliwości wypożyczania
książek dla uczniów przez rodziców.

3. ZASADYPOSTĘPOWANIA
ZE
BIBLIOTECZNYMIPOWRACAJĄCYMI DO BIBLIOTEKI.

ZBIORAMI



Zwrot wypożyczonych podręczników oraz wszystkich innych książek wypożyczonych
w ciągu roku szkolnego z biblioteki będzie odbywał się zgodnie z opracowanym i
opublikowanym na stronie szkoły harmonogramem.



Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest proszony o korzystanie
z maseczki ochronnej lub zasłanianie nosa i ust w inny sposób oraz zachowanie
bezpiecznej odległości.
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Uczniowie oddają komplet podręczników oraz inne wypożyczone pozycje
w czytelni.



Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat,
na którym leżały książki.



Przyjęte książki zostają oznaczone datą zwrotu oraz odłożone na okres minimum 2 dni
w miejsce do tego przeznaczone (odizolowane od książek „czystych” ). Dopiero po
upływie tego terminu mogą zostać ponownie wypożyczone.



Bibliotekarz organizuje sposób segregowania odebranych książek.



W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia
lub rodzica wszystkie zgromadzone w pomieszczeniu podręczniki zostają objęte
kwarantanną a pomieszczenie zostaje poddane dezynfekcji.
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PROCEDURA KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Celem wdrażanych procedur jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i osób stołujących się.
2. Minimalizacja ryzyka zakażenia uczniów oraz osób pracujących w szkole.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w
ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
5. Ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczniów
spożywających posiłki w szkole.
Zakres procedury:
Niniejsze procedury dotyczą uczniów i pracowników świadczących pracę na terenie
placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
Pracownicy zobowiązani są postępować zgodnie z przyjętymi procedurami, a uczniowie
zobowiązani są je znać i przestrzegać.
Odpowiedzialnym za wdrożenie procedur i zapoznanie z nimi pracowników oraz rodziców i
pozostałych osób jest dyrektor ZSP w Rymanowie
1.Procedura została podzielone na trzy części
1) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom spożywającym posiłki w stołówce szkolnej .
2) Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki.
3) Zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych pracowników szkoły.
a) Pracownicy restrykcyjnie przestrzegają zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
utrzymują wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbają o odpowiednią, czystą i w razie
potrzeby ochronną odzież.
b) Pracownicy zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m chyba, że
jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej.
c) Pracownicy przygotowujący posiłki przebywają na terenie stołówki szkolnej.
d) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania
zbiorowego żywienia
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e) Stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki.
f) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń i sztućców w zmywarce
z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C).
g) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia
zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
h) Kierownik stołówki dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na
ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym
dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być zabezpieczone np. przykryte
czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia w
wyznaczonym miejscu.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej.
Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków.
O godzinie 11.30 wychowawca świetlicy odbiera uczniów klasy pierwszych
(korzystających z obiadów) i sprowadza ich do łazienki znajdującej się na parterze budynku.
Uczniowie z klas wychodzą w maseczkach lub przyłbicach.
- Uczniowie przed przyjściem do stołówki szkolnej w łazience myją i dezynfekują ręce.
- Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się również płyn do dezynfekcji.
- Po obiedzie uczniowie odprowadzani są przez wychowawców świetlicy do klas na lekcje.
- O godzinie 11.50 wychowawca świetlicy odbiera uczniów klas drugich (korzystających z
obiadów) i sprowadza ich do łazienki znajdującej się na parterze budynku. Uczniowie z klas
wychodzą w maseczkach lub przyłbicach.
- Korzystający z posiłków uczniowie przed przyjściem do stołówki szkolnej w łazience myją
i dezynfekują ręce.
- Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
- Po obiedzie uczniowie odprowadzani są przez wychowawców świetlicy do klas na lekcje.
- O godzinie 12.10 wychowawca świetlicy odbiera uczniów klas trzecich (korzystających z
obiadów) i sprowadza ich do łazienki znajdującej się na parterze budynku. Uczniowie z klas
wychodzą w maseczkach lub przyłbicach.
- Korzystający uczniowie z posiłków przed przyjściem do stołówki szkolnej w łazience myją
i dezynfekują ręce.
- Przed wejściem do bloku żywieniowego znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
- Po obiedzie uczniowie odprowadzani są przez wychowawców świetlicy do klas na lekcje.
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- Na stołówce zdejmują maseczki.
- Posiłki są wydawane przez pracowników. Nie ma samoobsługi.
Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są blaty stołów, poręczy krzeseł oraz wietrzy
się jadalnię.

19

PROCEDURY ZEJŚCIA NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLAS 4 – 8

1. Każdy uczeń korzystający z obiadów powinien posiadać
zakłada po wyjściu z klasy po 5. lekcji.

swoją maseczkę, którą

2. Uczniowie po wcześniejszym umyciu rąk zbierają się punktualnie na holu przed
pokojem nauczycielskim szkoły podstawowej.
3. Z wyznaczonym opiekunem wychodzą głównym wejściem
nauczycielskiego i wchodzą na stołówkę wejściem od strony Orlika.

koło

pokoju

4. Opiekun dopilnowuje dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.
5. Dzieci zajmują miejsca przy stolikach, maseczki chowają.
6. Opiekun po obiedzie odprowadza dzieci na hol przed pokojem nauczycielskim.
7. W razie grupy powyżej 35 osób, wyznaczona będzie dodatkowa przerwa na zjedzenie
posiłku.
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KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Wydawanie obiadów dla uczniów LO odbywa się w godzinach 13.25 - 13.40, czyli po 6
godzinie lekcyjnej a następnie do godz. 15.00
Na stołówce w tym samym czasie może korzystać z obiadu 48 osób (8 stolików po 6
miejsc)
Uczniu!
1.
2.
3.
4.
5.

Na stołówkę możesz wejść tylko wejściem od strony orlika.
Wchodząc załóż maseczkę i zdezynfekuj ręce.
Na terenie stołówki zachowaj bezpieczny dystans.
Podejdź do okienka i zaczekaj, pracownik stołówki poda Ci Twój obiad.
Zajmij miejsce przy stoliku zachowując bezpieczny dystans. Teraz możesz zdjąć
maseczkę.
6. Po zakończonym posiłku załóż maseczkę.
7. Zdaj naczynia i z zachowaniem bezpiecznego dystansu niezwłocznie opuść stołówkę
tą samą drogą (od strony orlika).
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PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. Założenie ogólne
 Dyrektor szkoły organizuje dla uczniów, rodziców, nauczycieli pomoc psychologicznopedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN.
 Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w
szczególności: z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, zaburzeń zachowania i emocji, ze szczególnych uzdolnień,
specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności
językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń
edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele i
wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem na
lekcji oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie; klas
terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętność uczenia
się, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
zajęć specjalistycznych: korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, porad i konsultacji,
warsztatów.
 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i
nieodpłatne.
 Zadaniem wychowawców, nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
uczęszczających do szkoły, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.
 W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
nauczyciele informują o tym wychowawcę klasy.
 Wychowawca informuje o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
 Wychowawca klasy lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba, po uzyskaniu zgody
rodziców na objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; planuje i koordynuje
udzielanie pomocy.
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 Dyrektor ustala formy, okres oraz wymiar godzin, w którym określone formy pomocy będą
realizowane.
 Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej,uwzględnia się wymiar godzin ustalony przez dyrektora szkoły
dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin dyrektor
informuje pisemnie rodziców.
 Nauczyciele dostosowują metody i formy pracy z uczniem objętym pomocą, do
jego możliwości psychofizycznych, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia.
 Dwukrotnie w roku dokonuje się ewaluacji udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej i ustala zalecenia do dalszej pracy.
 Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor powołuje
zespół, który tworzą: wychowawca i nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz
specjaliści.
 Do zadań wychowawcy ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
należy:
a) koordynowanie pracy zespołu,
b) ustalanie terminów spotkań zespołu,
c) zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków
zespołu
 Do
zadań
zespołu
należy:
a) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia po
otrzymaniu orzeczenia o
potrzebie
kształcenia
specjalnego,
b) opracowanie na etap edukacji, na który zostało wydane orzeczenie,
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego uwzględniającego zalecenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej.co c) najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonanie
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając
ocenę
efektywności
programu
d) w miarę potrzeb dokonywanie modyfikacji programu
 Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, mogą w
nich uczestniczyć rodzice ucznia.
 Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców o terminie spotkania zespołu.
 Dyrektor może wnioskować o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela
poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, asystenta lub pomocy
nauczyciela.
 Na wniosek lub za zgodą rodziców w spotkaniach zespołu mogą brać udział inne zaproszone
osoby spoza szkoły np.lekarz lub inny specjalista.
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 Rodzice
ucznia
otrzymują
a)
wielospecjalistycznej
oceny
funkcjonowania
b) Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

kopię:
dziecka

 Osoby biorące udział w spotkaniu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na
spotkaniu zespołu.

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja
badań, gromadzona jest w formie teczki u pedagoga szkolnego (szkoła podstawowa) i
psychologa szkolnego (liceum ogólnokształcące) oraz umieszczona w „chmurze”.

2. Zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 W zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą wyłącznie uczniowie
zdrowi, którzy nie wykazują objawów chorobowych i nie mieli kontaktu z osobą chorą na
koronawirusa.
 Podczas zajęć nauczyciele i uczniowie zaopatrzeni są w maski lub przyłbice ochronne i
utrzymują odpowiedni dystans.
 Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w stałych grupach osobowych i w tych samych
pomieszczeniach. Uczestników zajęć obowiązuje dezynfekcja rąk.
 Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia muszą być regularnie wietrzone i
dezynfekowane, w szczególności klamki drzwi, blaty biurek, oparcia krzeseł, włączniki
świateł. Dezynfekcji po każdej lekcji podlegają również pomoce dydaktyczne użyte podczas
zajęć.
 W przypadku zajęć indywidualnych realizowanych z uczniem z klas edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciel w trosce o jego bezpieczeństwo, spotyka się z uczniem w
wyznaczonym miejscu i prowadzi go na zajęcia do wyznaczonej sali i odprowadza po
zajęciach do klasy, świetlicy lub szatni.
 Nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie dystansu społecznego, zwłaszcza w przypadku
zajęć grupowych i uwrażliwia uczniów na unikanie dotykania ust, oczu, nosa.
 Podczas zajęć uczniowie siedzą na wyznaczonych miejscach i nie przemieszczają się jeżeli
nie zachodzi taka potrzeba.
 Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów szkolnych i innych materiałów
potrzebnych do zajęć.
 Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwają 45 min. Zajęcia
rewalidacyjne trwają 60 min. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ich
skrócenia lub rozłożenia na mniejsze jednostki czasowe.
 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć, należy
odizolować go w odrębnym pomieszczeniu. Następnie należy wezwać rodziców do szkoły w
celu odebrania dziecka, powiadomić dyrekcję szkoły o podejrzeniu i skontaktować się
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telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, która podejmie dalsze
działania.

ZASADY PRACY NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW POMOCY NAUCZYCIELA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

i

zagrożonych

niedostosowaniem

społecznym ( Dz. U. z. 2017r. poz. 1578) określa, że głównym zadaniem nauczyciela
wspomagającego

jest

pomoc

w

kształceniu

dzieci

z

orzeczonym

stopniem

niepełnosprawności.
W zakres obowiązków nauczyciela specjalisty wchodzi:
1. Samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznym jak również pomoc drugiemu
nauczycielowi podczas lekcji.
2. Udziela pomocy w doborze form i metod pracy.
3. Wspomaga ucznia na każdym etapie zajęć lekcyjnych.
4. Nauczyciel specjalista pomaga nauczycielowi w dezynfekcji blatów stolików i krzeseł,
wietrzeniu sali.
5. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to zostaje z uczniami podczas nieobecności nauczyciela
prowadzącego zajęcia również podczas przerw, razie potrzeby odprowadza dzieci do
świetlicy lub szatni.
Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy nauczyciela:
1. Wspierane uczniów w czynnościach samoobsługowych (przemieszczanie się,
czynności techniczne związane z korzystaniem z przyrządów, pomocy i środków
dydaktycznych, pomoc przy zapisywaniu treści w zeszycie, motywowanie do udziału
w lekcji, podejmowania samodzielnej aktywności i odrabianiu zadań domowych).
2. Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć jak również pomieszczenia klasowego
( wietrzenie sali, dezynfekcja stolików i krzeseł).
3. Utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy ucznia w klasie.
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4. Opieka nad uczniami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci od rodziców,
zaprowadzanie dzieci po skończonych zajęciach do świetlicy jak również na stołówkę
szkolną.
5. Opieka nad uczniem podczas wyjść, spacerów czy wycieczek.
6. Pomoc nauczyciela jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa podczas swojej pracy
jak i również do dezynfekcji dłoni.
Zalecenia dla nauczyciela specjalisty podczas zajęć rewalidacji:
1. Dziecko z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności siedzi w pierwszej ławce a
miejsce nauczyciela specjalisty jest na wprost, przodem do ucznia.
2. Aby uniknąć ryzyka zarażenia nauczyciel specjalista podczas zajęć ma zakryte usta i
nos.
3. Dezynfekcja rąk przed i po zajęciach.
4. Nauczyciel odprowadza ucznia do klasy lub świetlicy po odbytych zajęciach
rewalidacyjnych.
5. Po zajęciach rewalidacyjnych nauczyciel wietrzy salę oraz dezynfekuje stoliki, krzesła
które były użytkowane podczas zajęć.
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REGULAMIN LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu.
Korzystanie z Sali Gimnastycznej - w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga
powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach. Sala gimnastyczna powinna być wietrzona po każdych
zajęciach. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
Wejście na salę gimnastyczną:
Szkoła Podstawowa- główne wejście do Sali, przewiązka
Liceum Ogólnokształcące - główne wejście do Sali, wejście od strony „ Orlika”
Szatnie
Szkoła Podstawowa :
- dziewczęta mają możliwość przebrania się w strój sportowy w szatniach przy Sali
Gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego ( odpowiednia liczba osób w szatni)
- chłopcy – przebierają się w małych salach, pomieszczeniach do tenisa stołowego przy Sali
Gimnastycznej zachowaniem reżimu sanitarnego.
Liceum Ogólnokształcące
- dziewczęta mają możliwość przebrania się w strój sportowy w szatniach przy Sali
Gimnastycznej z zachowaniem reżimu sanitarnego ( odpowiednia liczba osób w szatni)
- chłopcy – przebierają się w małych salach, pomieszczeniach do tenisa stołowego przy Sali
Gimnastycznej zachowaniem reżimu sanitarnego.
* w miarę możliwości uczniowie w dniach w których będą mieli zajęcia z wychowania
fizycznego mogą bezpośrednio do szkoły przychodzić w stroju sportowym,
*każdy nauczyciel W-F jest odpowiedzialny z dopilnowanie swojej grupy ćwiczebnej.
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ANEKS DO REGULAMINU STRZELNICY ZSP W RYMANOWIE

W okresie wzmożonego ryzyka zakażenia się koronawirusem , na strzelnicy ZSP Rymanów
poza obowiązującym regulaminem strzelnicy należy przestrzegać dodatkowo niżej
wymienionych zasad :
Uczniowie oczekujący na strzelanie mają przebywać w dwóch pomieszczeniach przed
stanowiskami strzeleckimi. Powinni być rozmieszczeni - podzieleni w równych ilościowo
grupach w jednym i drugim pomieszczeniu .
W czasie oczekiwania na strzelanie uczniowie mają mieć założone maseczki lub przyłbice .
Bezzwłocznie zaraz po wejściu do budynku strzelnicy wszyscy uczniowie dezynfekują ręce.
Pierwszy punkt do dezynfekcji będzie umieszczony za drzwiami wejściowymi do strzelnicy
.
1. Uczniowie po wejściu na stanowiska strzeleckiego przed wzięciem broni do rąk
dezynfekują ręce.Drugi punkt do dezynfekcji będzie umieszczony przy stanowiskach
strzeleckich.
2. Wpisują się do książki strzelających po zdezynfekowaniu rąk każdy swoim
długopisem .
3. Broń, magazynki, ochronniki słuchu oraz okulary będą dezynfekowane przed
pierwszym użyciem przez uczniów oraz po każdorazowym ich użyciu.
4. Dezynfekowane mają być również stoły strzeleckie na których będzie kładziona broń .
5. Uczniowie mają mieć wydzielaną amunicję w sztukach ( nie pudełkach) kładzioną na
stołach strzeleckich (dotykają tylko tej amunicji którą mają jednorazowo załadować ).
6. Uczniowie po zakończonym strzelania zbierają łuski po wystrzelonych przez siebie
nabojach i wyrzucają do pojemnika przy stanowiskach strzeleckich .
7. Po każdym strzelaniu przez klasę (grupę uczniów) należy wywietrzyć pomieszczenie
strzelnicywłączając oprócz wentylatorów urządzenie nadmuchowe,
otworzyć
drzwi strzelnicy .
8. Instruktor prowadzący strzelanie dezynfekuje ręce każdorazowo po zakończeniu
strzelania przezgrupę (po zejściu każdej grupy ze stanowisk strzeleckich) .
9. W przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia należy postępować
zgodniez przyjętymi ogólnymi zasadami .
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REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

1. Przed wejściem do pracowni komputerowej należy zachować należyty odstęp pomiędzy
innymi uczniami.
2. Uczeń wchodzący do pracowni komputerowej zobowiązany jest do dezynfekcji rąk za
pomocą płynu do dezynfekcji.
3. w Sali informatycznej obowiązują rękawiczki nitrylowe lub lateksowew celu zniwelowania
możliwości zakażenia dotykając urządzeń komputerowych.
4. Uczeń wchodzący do pracowni zajmuje stanowisko komputerowe, obowiązuje
bezwzględny zakaz zmiany stanowiska na następnych lekcjach informatyki, uczeń, który zajął
stanowisko na pierwszych zajęciach, jest zobowiązany używać go na pozostałych lekcjach
informatyki. Wyjątek od tej reguły stanowi awaria sprzętu, wtedy uczeń może zmienić
stanowisko pracy.
5. W pracowni komputerowej po każdej lekcji będą dezynfekowane blaty, stoliki, krzesła.
6. Sprzęt komputerowy w pracowni dezynfekowany jest po ostatnich zajęciach w danym
dniu.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych na lekcji, wyciągania
ich podczas lekcji, telefony powinny się znajdować w plecaku ucznia. Wyjątek od tej reguły
stanowi lekcja dotycząca konfiguracji konta e-dziennika lub lekcja związana z urządzeniami
mobilnymi.
8. Zakazuje się chodzenia po klasie do innych uczniów, stanowisk komputerowych.
9. Do pracowni komputerowej wchodzimy tylko pod opieką nauczyciela.
10. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego
stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
11. Zabrania się spożywania posiłków, picia podczas lekcji. Wyjątkiem od tej reguły może
być spożywanie picia kiedy w pracowni jest gorąco/duszno lub jeśli uczeń tego potrzebuje ze
względów zdrowotnych, wtedy uczeń może się napić wody ale z dala od sprzętu w pracowni.
Zabrania się spożywania picia nad biurkiem, ławką. Ewentualne konsekwencje związane z
zalaniem sprzętu odpowiadają rodzice, opiekun ucznia.
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12. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni .
13. Ze sprzętu komputerowego korzystamy zgodnie z ogólnymi zasadami BHP.
14. Uruchomienie komputera oraz logowanie odbywa się zgodnie ze wskazaniami
nauczyciela.
15. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów komputerowych
oraz w zainstalowanym na komputerach oprogramowaniu.
16. Pracując na komputerze nie wolno zmienić plików innych użytkowników.
17. Obowiązuje bezwzględny zakaz usuwania plików, które znajdują się na komputerze.
18. Własne nośniki informacji (pendrive, dyskietki, płyty CD) mogą być używane jedynie za
zgodą nauczyciela, po sprawdzeniu programem antywirusowym dostępnym w szkolnej
pracowni.
19. W pracowni komputerowej zabrania się:






instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz, oraz pobranego z Internetu,
zmieniania stanowiska pracy,
przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela,
wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej,
dotykania lub odłączania jakiegokolwiek okablowania w pracowni.

20. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Uczeń opuszcza salę
za zgodą prowadzącego zajęcia
21. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni
komputerowej odpowiadają uczniowie zajmujący miejsce przy danym stanowisku.
22. Celowe uszkodzenie sprzętu spowoduje obciążenie rodziców (opiekunów) kosztami
naprawy lub zakupu nowego.
23. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
24. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z
pracowni, zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak również poza nimi.
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZACHOWYCH

1. W zajęciach nie może uczestniczyć uczeń z objawami chorobowymi sugerującymi
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają w kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w ZS Rymanów
3. Wszystkim uczestnikom udostępnione są płyny do dezynfekcji rąk w przypadku
korzystania z kompletów szachowych
4. Komplety szachowe są przechowywane w kwarantannie po każdych zajęciach co
najmniej 2 dni
5. Jeśli nie jest to możliwe, komplety szachowe należy zdezynfekować po zajęciach.
6. Rywalizacja sportowa w przypadku korzystania z 1 kompletu na osobę odbywa się na
zasadach korespondencji w formie zapisu posunięć na swoim blankiecie szachowym
lub kartce papieru między uczniami
7. W przypadku kiedy uczniowie w czasie rywalizacji muszą korzystać z jednego
kompletu szachów, powinni zakładać maseczkę i używać rękawiczki, założonej na
rękę, którą wykonują posunięcie (zgodnie z przepisami FIDE i PZSzach posunięcie
wykonujemy jedną ręką)
8. Na zajęcia szachowe uczniowie powinni przynosić ze sobą: długopis lub ołówek,
zeszyt, klej szkolny jednorazową rękawiczkę
9. W przypadku zajęć w pracowni komputerowej uczniowie zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu klasopracowni informatycznej
10. W przypadku zajęć plenerowych uczniowie stosują przepisy regulaminu zajęć
wychowania fizycznego
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ZASADY FUNKCJONOWANIA INTERNATU NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19 DLA
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH.

Rodzicu,
1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem na
czas trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w Internacie przy ZSP w
Rymanowie.
2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną,
podejrzaną o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie
lub izolacji.
3. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia
dziecka jeżeli cierpi ono na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
4. Upewnij się, czy placówka posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu).
5. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
6. W sprawach ważnych kontaktuj się z placówką pod numerem telefonu: 134355020
lub 789128895
7. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu (Lidia Serafin lub
Maciej Czado) lub wychowawcą, telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania
obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (2 m).
8. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.
9. Zaplanuj z dzieckiem sposób wyżywienia w czasie pobytu w internacie.
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10. Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne przybory i akcesoria.

2. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla
wychowanków.

Wychowanku,

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji.
Zostań w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie
lub przebywającą w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.
2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie
koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji
podczas pobytu w internacie.
3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu
podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do
poleceń wychowawcy.
4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych
budynku. Stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)
i dezynfekuj ręce.
5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W
przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od
rozmówcy - rekomendowany dystans to min. 2 m.
6. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.
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8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie
są w sposób widoczny zanieczyszczone). Ale pamiętaj! Noszenie rękawiczek nie
może zastępować mycia rąk.
10. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
11. Zabierz ze sobą wszystkie niezbędne przybory.
12. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków
(unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z
użyciem detergentów. Pamiętaj o pozostawieniu porządku w aneksie.
13. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz
swój pokój.
14. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii:
 Sale do nauki własnej będą udostępniane w wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z
wychowawcą.
 Szkoła zapewnia wyżywienie na terenie stołówki szkolnej.
 W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody)
obowiązuje ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).
 W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz).
 Każde wyjście i powrót do internatu należy odnotować w zeszycie ewidencji ucznia,
który znajduje się w pokoju wychowawców, w którym mogą przebywać tylko dwie
osoby (wychowawca i wychowanek) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(dystans społeczny – 2 m, zakryte nos i usta).
 Wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum.
 Należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować
w nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego.
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 Wychowankowie nie mogą przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć
opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.

3. Zasady funkcjonowania internatu na czas trwania pandemii COVID-19 dla
wychowawcy.
Wychowawco,
1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub
podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub,
sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym
przełożonego.
2. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj
ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do
dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i innych pracowników
internatu, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas
kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku
użytkowanych przez inne osoby.
3. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i
wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
4. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego
użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali
dystans 2 m.
5. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we
wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność
ich uzupełniania.
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6. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków
ochrony osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami
internatu.
7. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego
użytkowania w internacie.
8. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków.
9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 w internacie.
10. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.
4. Zasady bezpieczeństwa podczas zakwaterowania oraz wykwaterowania/opuszczania
internatu.
1. Na terenie internatu mogą przebywać jedynie zdrowe osoby, bez objawów infekcji.
2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą
zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi
kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
3. Na terenie placówki obowiązuje całkowity nakaz noszenia maseczek ochronnych oraz
rękawiczek jednorazowych.
4. Przed wejściem do placówki należy zdezynfekować ręce.
5. W zakwaterowaniu/ wykwaterowaniu mogą brać udział maksymalnie dwie osoby
(uczeń + wychowawca).
6. Wychowanku, aby usprawnić zakwaterowanie/ wykwaterowanie, zastosuj się do kilku
prostych zasad:
 Nie przemieszczaj się między pokojami.
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 Unikaj skupisk ludzi.
 Zachowaj dystans społeczny – odległość 2 m od innych osób.
 Unikaj zbędnego dotyku tj. dotykaj tylko tych rzeczy, które musisz.
 Odpady z pokoju wrzuć do kosza na śmieci.

 Pokój zostaw w takim stanie, w jakim zastałeś na początku roku tj. z pokoju
bezwzględnie zabierz wszystkie rzeczy oraz zostaw porządek.
 Po zakończonym wykwaterowaniu rozlicz się z pokoju, rzeczy będących na stanie
pokoju oraz zdaj klucz od pokoju wychowawcy.
 Przy wykwaterowaniu pamiętaj o pozostawieniu porządku w lodówce ( wyrzuć
produkty po terminie lub nienadające się do spożycia).
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