Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 14 przy ZSP 1
w Raciborzu obowiązujący w czasie pandemii COVID-19
§ 1.
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 lub w izolacji. Przyjmowani będą tylko
uczniowie zdrowi.
§ 2.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
§ 3.
Uczniowie po wejściu na teren szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk
zgodnie z instrukcją obsługi znajdującą się przy dozownikach.
§ 4.
Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie, boiska) obowiązuje
noszenie przez uczniów i pracowników szkoły maseczek (przyłbic) osłaniających
nos i usta.
§ 5.
Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą na teren szkoły, za wyjątkiem
opiekunów uczniów klas I oraz w uzasadnionych przypadkach klasy IIi III (np.
odbiór dziecka ze świetlicy), którzy mogą jedynie wchodzić tylko do przestrzeni
wspólnej szkoły ( plac przed wejściem głównym do szkołyi wydzielonej strefy
rodzica przy wejściu głównym), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

§ 6.
Uczniowie przed wejściem do szkoły mogą mieć mierzoną temperaturę
termometrem bezdotykowym.
§ 7.
Wszystkie sprawy uczniowskie z wychowawcą lub sekretariatem rodzice
załatwiają telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.
§ 8.
Zostają wyznaczone stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana będzie
jedna klasa (wszystkie zajęcia tego oddziału odbywają się w jednej sali lekcyjnej),
z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego i informatyki.
§ 9.
Uczniów obowiązują różne godziny przychodzenia do szkoły i wyjść na przerwy,
w zależności od przydziału do określonej grupy oraz obowiązek poruszania się w
wyznaczonych strefach.
§ 10.
Nauczyciele klasy I organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb uczniów, nie rzadziej niż co 45 minut.
§ 11.
Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
§ 12.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczniowi
obowiązkowo dokona się pomiaru temperatury ciała i zostanie on odizolowany w
izolatorium (gabinet pielęgniarki), a rodzice/opiekunowie niezwłocznie
powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym transportem.
Rodzice/opiekunowie mają obowiązek skorzystać z teleporady medycznej.
§ 13.
Zobowiązuje się rodziców/opiekunów o aktualizację u wychowawców numerów
kontaktowych telefonów, pod którymi są dostępni.
§ 14.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
§ 15.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach oraz przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą na bieżąco
dezynfekowane.
§ 16.
Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz zabrania się przynoszenia
do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
§ 17.
Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) powinny być wietrzone co najmniej raz
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
§ 18.
Uczniowie w zależności od pogody będą korzystali z boiska szkolnego w czasie
przerw oraz zajęć wychowania fizycznego.
§ 19.
Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych będą
ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.
§ 20.
Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szafek uczniowskich na korytarzach:
a) szybkie i sprawne skorzystanie z szafki,
b) unikanie bliskiego kontaktu z innymi uczniami – dystans społeczny,

§ 21.
Zajęcia świetlicowe i zasady korzystania z biblioteki szkolnej będą obowiązywały
zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii (załączniki
do regulaminu nr 1 i 2).

