REGULAMIN WEWNĘTRZNY DYREKTORA PSP OXPRESS
WEWNETRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W PANDEMII COVID-19 W PRYWATNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ OXPRESS W BOLESŁAWCU OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Przychodzenie uczniów do szkoły:
1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły ( bez możliwości wejścia do samego budynku)
i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają możliwośd
skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk ( podajniki z płynem znajdują się przy wejściu
do szatni, na parterze oraz na II piętrze).
4. W związku z ograniczeniem przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko ze szkoły oczekuje na nie przed budynkiem.
5. Do szkoły mogą wchodzid osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych i poruszad się tylko w wyznaczonych obszarach i w towarzystwie pracownika
szkoły. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do budynku szkoły obowiązuje stosowanie
środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
6. W szatni szkolnej w jednym boxie mogą przebywad jednocześnie 3 osoby.
7. Codziennie uczniom przychodzącym do szkoły mierzy się temperaturę przy użyciu
termometru bezdotykowego. W przypadku podwyższenia temperatury do 38 st. C lub
zaobserwowania u dziecka objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności objawów gorączki i kaszlu, nauczyciel niezwłocznie izoluje ucznia
od innych osób oraz powiadamia rodzica o konieczności natychmiastowego odebrania
go ze szkoły.
8. Przy wejściu do szkoły uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji
( w przypadku alergii uczeo –niezwłocznie po przebraniu się –ma obowiązek umycia rąk wodą
i mydłem).
Czas ucznia w szkole:
1. Uczniowie w klasach 6-8 SP i Liceum na korytarzach szkolnych i poza salami lekcyjnymi muszą
przebywad w maskach/przyłbicach.
2. Zostanie ograniczona możliwośd przemieszczania się uczniów bez wyraźnej konieczności
między piętrami.
3. Przedmioty niemożliwe do odkażenia (np. leżanki meteriałowe) zostają usunięte
z przestrzeni szkolnej.

4. Automat z napojami i przekąskami zostaje wyłączony do odwołania.
5. Rodzice dzieci, które mają przeciwskazania do noszenia maseczek, obowiązkowo
i bezzwłocznie powiadamiają o tym wychowawcę i dyrektora szkoły.
6. Uczniowie klas 1-5 noszą maski w przestrzeni wspólnej wg zaleceo rodziców (jeżeli rodzice
tego wymagają, to musza to zgłosid do wychowawcy oddziału).
7. Przerwy w klasach 1-3 SP mogą byd organizowane wg potrzeb klasy, niekoniecznie wg planu
dzwonków.
8. Uczniowie pracują przy stolikach z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych.
Do ustawienia stolików wykorzystuje się całą przestrzeo sali.
9. Uczniowie nie mogą zamieniad się miejscami. Dzieci zostają przypisane do odpowiednich
ławek i krzeseł, które zostaną podpisane ( kartki z nazwiskami pod blatem ławki i na tylnym
oparciu siedzenia). O miejscu usadzenia ucznia decyduje wychowawca, który zobowiązany
jest do stworzenia planu usadzenia uczniów i wywieszenia go w klasie w widocznym miejscu
( np. na wewnętrznym skrzydle drzwi sali).
10. Co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw (a w razie potrzeby także w czasie lekcji),
nauczyciel wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia z uczniami oraz pracownicy obsługi
wietrzą części wspólne (korytarze, toalety). Sale po zajęciach są dezynfekowane.
11. Uczniowie podczas pobytu w szkole często i regularnie myją ręce, szczególnie po przyjściu
do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęd na świeżym
powietrzu.
12. Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust i nosa podczas
kichania czy kasłania oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.
13. Pod opieką nauczyciela uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, boiska oraz placu przy
szkole, szczególnie podczas przerw.
14. Powierzchnie dotykowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła, itp.) sprzęt i rzeczy
używane przez uczniów oraz pracowników są systematycznie dezynfekowane.
15. Na bieżąco dezynfekuje się toalety.
16. Z sal usunięto przedmioty oraz sprzęty, których nie można dezynfekowad. Jeżeli do lekcji
używa się pomocy dydaktycznych lub przyborów sportowych (piłki, skakanki, itp.) po ich
użyciu dokładnie się je czyści i dezynfekuje.
17. Zasady panujące na sali gimnastycznej znajdują się w załączniku nr 1- regulamin bhp w sali
gimnastycznej dołączony do powyższego dokumentu.
18. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd znajdują się na
stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami
szkolnymi między sobą.
19. Uczniowie nie powinni przynosid do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( zwłaszcza
zabawek, maskotek, itp.).
20. Nauczyciele organizują przerwy swoich uczniów w taki sposób, aby ograniczyd
ich przebywanie w jednym miejscu. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy
na świeżym powietrzu.
21. Podczas korzystania z szatni uczniowie wchodzą do pomieszczenia z zachowaniem dystansu
minimum 2 metrów między sobą, jednocześnie w jednym boxie może przebywad max do 3

osób jednocześnie. Każdy uczeo zobowiązany jest do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się
przy wejściu do szatni.
22. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się zgodnie z obowiązującym planem
z zachowaniem wszystkich ww. zasad dotyczących pobytu ucznia na terenie szkoły.
Zasady funkcjonowania żywienia:
1. Uczeo przynosi z domu II śniadanie.
2. Uczniowie spożywają obiad w wyznaczonym pomieszczeniu w systemie zmianowym, zgodnie
z ustalonym harmonogramem. Po każdej grupie dezynfekuje się blaty stolików i krzesełka.
3. Przed posiłkiem uczniowie i dorośli myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują ręce płynem
do dezynfekcji.
4. Dopuszcza się spożywanie przez uczniów posiłków przyniesionych przez uczniów z domów
podczas przerw w salach, w których mają lekcje, jeżeli jest taka możliwośd ( tzn. jeżeli
nauczyciel może po zajęciach w klasie zostad z uczniami na przerwie).
5. Personel kuchenny ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami.
6. Uczniowie spożywają posiłki wydawane w opakowaniach jednorazowych, zaś sztudce są myte
z użyciem detergentu w temp. minimum 60 st. C lub wyparzane po każdorazowym użyciu.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19:
1. Do pracy mogą przychodzid jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Dyrektor szkoły wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekujący, w którym będzie można odizolowad osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
3. Po zauważeniu symptomów choroby u ucznia np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie,
wyznaczona osoba niezwłocznie przychodzi z uczniem do wyznaczonej do izolacji sali,
dezynfekuje ręce i stosuje środki ochrony. Odizolowany uczeo zakłada maseczkę. Opiekun
pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległośd minimum 2 m do momentu odebrania
ucznia przez rodziców.
4. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły oraz o odizolowaniu ucznia,
informuje o sytuacji rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
5. Dyrektor szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu
o zaobserwowanych objawach chorobowych u ucznia i podejrzeniu wystąpienia na terenie
szkoły zachorowania na COVID-19.
6. W razie konieczności, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Bolesławcu, dyrektor szkoły informuje również rodziców pozostałych uczniów.
7. Pomieszczenia, w których przebywał uczeo, jak najszybciej się dezynfekuje.
8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych
niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Po konsultacji z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Bolesławcu wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły
oraz stosuje się do ściśle wydawanych poleceo i instrukcji.

9. Obszar, w którym poruszał się i pracował pracownik szkoły gruntownie się sprząta, zgodnie
z funkcjonującymi procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe. W przypadku
potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 ustala się listę przebywających w tym samym czasie
w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się wytyczne
odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Informacje koocowe:


W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.



Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu lub natychmiastowego oddzwonienia.



Przy wejściu głównym umieszcza się nr telefonów do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bolesławcu, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.



W razie wątpliwości dyrektor szkoły
SanitarnoEpidemiologicznej w Bolesławcu.

zwraca

się

do

Powiatowej

Stacji

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r. oraz dostosowane do specyfiki Prywatnej Szkoły Podstawowej
Oxpress w Bolesławcu.
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REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych organizowanych
w Pywatnej Szkole PodstawowejOxpress w Bolesławcu
obowiązujące od 1 września 2020 r.
1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe
odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy
przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się
i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje
w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
3. Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach
szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
4. Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących
w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
6. Obowiązuje zakaz wnoszenia butelek z napojami oraz jedzenia.
7.

Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry
kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna).

8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka,
trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe).
9. W miarę możliwości, tj. warunków pogodowych zajęcia wychowania fizycznego zostaną
prowadzone na otwartej przestrzeni.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
zdezynfekować, będą usunięte lub uniemożliwiony zostanie do nich dostęp.
11. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone i dezynfekowane.
12. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości: po każdych zajęciach.
13. Klasy młodsze (I-III) przebierają się w swoich klasach i schodzą do sali gimnastycznej po
dzwonku na lekcje.
14. Dostęp do sprzętu sportowego (w magazynku ) mają tylko nauczyciele WF.
15. Sprzęt wyznaczony do ćwiczeń dezynfekują nauczyciele po każdej lekcji.
16. Edukacja wczesnoszkolna korzysta z odrębnego sprzętu sportowego.

