Wewnętrzny Regulamin w czasie epidemii
w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu w roku szkolnym 2020/2021
zawierający wytyczne MEN, MZ i GIS
1. Od 1 września 2020 w Zespole Szkół nr 2 będzie funkcjonować tradycyjna forma
kształcenia przy obowiązujących wytycznych MEN, MZ i GIS.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić
stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą 2 warianty kształcenia, czyli
wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) i wariant C – kształcenie zdalne.
3. 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.
4. Przy wejściach do budynku szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do
dezynfekcji rąk. Uczniowie kl. I i III wchodzą do budynku szkoły od frontu,
a uczniowie kl. II od strony dziedzińca wewnętrznego. Ma to na celu zmniejszenie
zagęszczenia uczniów.
5. W dyżurce będzie zawsze przebywać jeden pracownik szkoły, który będzie pilnował
dezynfekcji rąk, oraz obsługiwał osoby trzecie wchodzące do szkoły. Osoba ta będzie
wpisywała do odpowiedniego zeszytu imię i nazwisko osoby wchodzącej, nr jego
telefonu i cel przybycia do szkoły. Osoby te będą zobowiązane stosować środki
ochronne: maseczki na usta i nos i dezynfekować ręce lub używać jednorazowych
rękawiczek. Szkoła w miarę możliwości będzie ograniczać przebywanie osób
z zewnątrz do niezbędnego minimum.
6. Szkoła w czasie zajęć dydaktycznych będzie 3-krotnie dezynfekowana. Dezynfekcja
obejmie klamki drzwi zewnętrznych, klamki pomieszczeń lekcyjnych, baterie
umywalkowe, poręcze, przyciski WC i inne powierzchnie często dotykane:
a) po godz. 8.00 po wejściu uczniów do szkoły
b) o godz. 10.00
c) o godz.12.00
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych każde pomieszczenie oraz wszystkie
powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane przez obsługę szkoły (stoliki, biurka,
krzesła, komputery, ławki, sala gimnastyczna itp.).
7. W każdej sali lekcyjnej do dyspozycji użytkowników znajduje się płyn do dezynfekcji
rąk, powierzchni oraz ręcznik jednorazowy.
Na korytarzach, w sklepiku szkolnym/świetlicy, w pokoju nauczycielskim, przy
wejściach do szkoły zamontowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
W toaletach znajdują się dozowniki z mydłem oraz z ręcznikami jednorazowymi.
8. Dezynfekcji sprzętu sportowego (piłki, skakanki, obręcze itp.) dokonują nauczyciele
wychowania fizycznego w trakcie zajęć lekcyjnych.
9. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Dyrektor szkoły zobowiązuje i nakazuje wszystkim uczniom i nauczycielom oraz
pozostałym pracownikom szkoły noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic w czasie
przerw lekcyjnych oraz w miejscach wspólnych: na korytarzach, schodach,
w bibliotece szkolnej, szatniach, sklepiku szkolnym/świetlicy itd. W czasie zajęć
lekcyjnych w klasach uczniowie i nauczyciele nie będą musieli nosić maseczek.
12. W celu zachowania dystansu między uczniami
przebywającymi w szkole
i ograniczenia gromadzenia się uczniów dyrektor wprowadzi różne godziny przerw
dla klas oraz zobowiązuje nauczycieli, jeżeli jest to możliwe, do unikania częstej
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
14. Sale lekcyjne i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Uczniowie powinni w czasie ładnej pogody w czasie przerwy przebywać na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
16. Szkoła posiada termometr bezdotykowy oraz kilka tradycyjnych termometrów, które
będą dezynfekowane po każdym użyciu.
17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w izolatce w przyziemiu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
18. Dyrektor w miarę możliwości będzie podczas organizowania pracy pracownikom
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, którzy zaliczają się
do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosował rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia koronawirusem – nie będą oni angażowani w dyżury podczas przerw oraz
powinni przebywać więcej w swoich salach lekcyjnych.
19. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa oddzielny
regulamin.
20. Sklepik szkolny/świetlica obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo
wprowadza zasady szczególnej ostrożności sanitarno-higienicznej w czasie epidemii.
Uczniowie przebywający w sklepiku szkolnym/świetlicy powinni mieć maseczki
ochronne lub przyłbice, zachowywać wobec siebie bezpieczną odległość i nie tłoczyć
się. Po każdej przerwie w pomieszczeniu sklepiku szkolnego /świetlicy będą
dezynfekowane stoły, krzesła i lada.

