Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
w czasie epidemii
Procedury zawarte w regulaminie dotyczą:
• dyrektora szkoły,
• organ prowadzący szkołę,
• pracowników szkoły,
• rodziców/opiekunów uczniów,
• uczniów

Regulamin opracowano w oparciu o:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydane w związku z w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19,
 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
Zasady ogólne
1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.
3. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste
mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
4. Podczas pobytu na terenie szkoły zaleca się wszystkim uczniom posiadanie i używanie
osobistej przyłbicy bądź maseczki, szczególnie podczas przerw, nauczyciele i pracownicy
administracji i obsługi używają maseczek ochronnych lub przyłbic.
5. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce zgodnie z
instruktażem umieszczonym obok pojemników z płynem dezynfekującym. Dystrybutory ze
środkiem dezynfekcyjnym umieszczone są przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły oraz przy
salach lekcyjnych.

6. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i
pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się zdalne
formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji
organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i
dydaktycznych uczniów.
7. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do wskazania sposobu szybkiej komunikacji
z nimi (np. nr telefonu, który zawsze odbiorą).
8. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.
9. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej i środkach komunikacji zbiorowej.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom wejście/wyjście z budynku
szkoły odbywa się kilkoma wejściami.
11. Uczniowie korzystający z szafek w szatni powinni pamiętać o zachowaniu bezpiecznej
odległości i unikać nadmiernego zagęszczenia.
12. Pracownicy obsługi szkoły dokonują kontroli osób wchodzących do szkoły (w celu
ograniczenia ruchu osób na terenie szkoły, w tym osób postronnych).
13. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum
(mają one obowiązek stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), na czas załatwienia spraw
wymagających osobistego stawiennictwa.
14. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły jedynie w wyznaczonych obszarach
(korytarz na parterze, sekretariat).
Przestrzenie wspólne
1. Za dezynfekcję wspólnej przestrzeni w szkole odpowiedzialni są pracownicy obsługi
szkoły.
2. Środki dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w
ciągach komunikacyjnych, przy wejściu do klasopracowni. Znajduje się tam również
informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
3. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja przy wejściu do szkoły,
dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele

powinni zwracać uczniom uwagę, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
4. W sanitariatach szkolnych zabezpieczona jest stała dostępność środków do utrzymania
higieny osobistej.
5. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają
usunięte bądź zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich.
6. Części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Powierzchnie dotykowe są systematycznie dezynfekowane przez pracowników obsługi
szkoły.
8. Uczniowie maja obowiązek zachowania dystansu pomiędzy sobą oraz pomiędzy innymi
osobami przebywającymi na terenie szkoły i nie powinni gromadzić się w miejscach
wspólnych.
Organizacja zajęć w szkole
1. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. Uczniom
nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
2. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
3. Zalecane jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
Organizacja zajęć wychowania fizycznego
1. Zajęcia wychowania fizycznego, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne,
powinny odbywać się na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających
bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. Ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych
dotyczy także zajęć prowadzonych w sali gimnastycznej, siłowni.
2. Za dezynfekcję pomieszczeń wykorzystywanych podczas zajęć wychowania fizycznego
oraz sprzęt sportowy odpowiedzialni są pracownicy obsługi szkoły i nauczyciele wychowania
fizycznego.
3. W miejscach prowadzenia zajęć wychowania fizycznego: sali gimnastycznej, siłowni,
wykorzystywany podczas zajęć sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem bądź
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, zostają usunięte bądź zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich.
5. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w budynku szkoły uczniowie
przebierają się do zajęć w szatniach wf, tam również pozostawiają przyłbice. Każdy uczeń
powinien posiadać własny opakowanie (reklamówka, worek itp.) na pozostawioną w szatni
odzież i przyłbicę. Po opuszczeniu szatni wf uczniowie powinni zachowywać bezpieczny
dystans wobec innych uczniów i nauczycieli.
6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się również na obiektach sportowych poza
szkołą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

Sale lekcyjne
1. Z sali przeznaczonej na prowadzenie zajęć z uczniami usunięte zostają wszystkie
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
2. Sale lekcyjne i sala gimnastyczna oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy używane
przez uczniów podczas zajęć są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a jeśli to możliwe to po każdych zajęciach
3. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest umyć lub zdezynfekować.
4. Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w jego teczce, plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
6.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej
1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece uczniów
jest nauczyciel bibliotekarz.
2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów, przy zachowaniu dystansu
społecznego pomiędzy osobami co najmniej 1,5 m) – informacja o tym znajduje się przed
wejściem do biblioteki.

3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach podanych na drzwiach biblioteki szkolnej i
stronie internetowej szkoły.
4. Pracownik biblioteki jest zaopatrzony w środki ochrony osobistej, a także środek do
dezynfekcji blatu i wyposażenia biblioteki i korzysta z nich w razie potrzeby.
5. Zwrócone książki i inne materiały zostają odłożone na okres minimum 2 dni na wydzielone
półki w regale. Odizolowane egzemplarze są oznaczone datą zwrotu i wyłączone z
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie zostają włączone do
ponownego użytkowania.
6. Po przyjęciu książek bądź innych materiałów od użytkownika, blat, na którym leżały
książki jest każdorazowo dezynfekowany.

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego

1 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu dentystycznego oraz
godziny pracy ustala dyrektor szkoły we współpracy z higienistą szkolnym oraz gabinetem
dentystycznym, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w gabinecie
profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego uczniów jest higienista szkolny oraz
pracownicy gabinetu dentystycznego.
3. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej może przebywać jedna osoba, potrzebująca pomocy
przedmedycznej.
4. Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje w godzinach 8.00 – 15.00 w dni nauki
szkolnej.
5. Higienista szkolny oraz pracownicy gabinetu dentystycznego zaopatrzeni są w środki
ochrony osobistej, a także środek do dezynfekcji wyposażenia gabinetu i korzystają z nich po
udzieleniu pomocy każdemu potrzebującemu oraz w razie bieżącej potrzeby.
Pozostałe regulacje
1. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe zapewnia prowadzenie tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych
ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych
branż.

2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają zasady dotyczące organizacji
zajęć lekcyjnych.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole
1. Wszyscy wchodzący na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce przy użyciu płynu do
dezynfekcji rąk. Osoby trzecie przebywające na terenie placówki w tym rodzice/ opiekunowie
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz przebywania w miejscach do
tego wyznaczonych.
2. Pracownicy szkoły, w tym nauczyciele powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz
dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3. Nauczyciele i pracownicy obsługi dbają o wietrzenie sal, korytarzy i innych pomieszczeń
szkolnych, w których przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw
oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
4. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone zostają numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
służb medycznych,

w

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje
dezynfekcji.
Obowiązki nauczycieli

1. Nauczyciel dba o:


zgodne z wymogami sanitarnymi zachowanie uczniów, zachowanie dystansu, nie
pożyczanie od siebie i nie wymienianie się rzeczami, częste i właściwe mycie rąk,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety, itp.,



dba o wietrzenie Sali,



Zachowuje dystans społeczny między sobą i innymi pracownikami, w każdej
przestrzeni szkoły,



korzystanie z pokoju nauczycielskiego ograniczy do minimum,



Skrupulatnie przestrzega zaleceń GIS, MEN i MZ, wewnątrzszkolnych regulaminów i
procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii oraz stosuje się do zarządzeń
i poleceń dyrektora szkoły.

2. Wychowawcy klas:


przeprowadzają pogadankę na temat potrzeby zachowania zasad higieny i instruktaż
poprawnego mycia rąk,



Pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów.

Obowiązki pracowników obsługi
1. Dbają aby w dozownikach nie zabrakło płynu dezynfekującego.
2. Dopilnowują by wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały wyznaczonych stref
przebywania.
3. Przeprowadzają na bieżąco oraz po zakończeniu zajęć czynności związane z utrzymaniem
czystości we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach szkolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych,

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i innych pomieszczeniach, w których
przebywali uczniowie lub nauczyciele, klawiatur, włączników. Na bieżąco dezynfekują
toalety.
4. Każdego dnia dokładnie myją z użyciem detergentu lub dezynfekują użyte przez uczniów
sprzęt sportowy i podłogę w sali gimnastycznej.
5. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Po każdej dezynfekcji dokładnie wietrzą pomieszczenie,
przestrzegając przy tym czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących
do dezynfekcji.
6. Wykonują swoje czynności, korzystając ze środków ochrony indywidualnej (jednorazowe
rękawiczki, osłona na usta i nos).
7. Unikają kontaktu z nauczycielami i uczniami oraz rodzicami, a w sytuacjach
wymagających takiego kontaktu zachowują dystans co najmniej 1,5 metra.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1. Uczeń, który przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostaje odizolowany w Izolatorium,
gdzie przebywa do czasu odebrania go przez rodziców. Opiekun ucznia powiadamia
niezwłocznie o tym rodzica dziecka i dyrektora szkoły.
2. Do kontaktu z rodzicami ucznia upoważnieni są: dyrektor, wychowawca klasy, pedagog,
nauczyciel, pracownicy sekretariatu.
3. Uczeń przebywa w Izolatorium

do momentu pojawienia się w szkole jego

rodziców/opiekunów prawnych.
4. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali
poinformowani, że:
a. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a
w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
b. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym
dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje zalecenia wydane przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawieszenie zajęć w szkole
1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole na czas oznaczony po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego

państwowego powiatowego inspektora, sanitarnego jeżeli ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
2. O zawieszeniu zajęć dyrektor szkoły powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zawieszone
zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań dyrektor informuje organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany
uczniom, rodzicom, nauczycielom przez dziennik elektroniczny.

