Regulamin
obowiązujący w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży od dnia 18 stycznia 2021 r.
w warunkach epidemii
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Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

I Postanowienia ogólne
1. Do szkoły przychodzimy zdrowi (uczniowie, pracownicy, rodzice), bez objawów
chorobowych, takich jak: katar, kaszel, temperatura, nie wcześniej niż o 7.45.
2. Rodzice uczniów cierpiących na choroby przewlekłe sugerujące infekcję np. alergia,
astma lub inne choroby układu oddechowego zobowiązani są poinformować o tym
wychowawcę.
3. Przy wejściu do budynku w wiatrołapie, dezynfekujemy ręce środkami przeznaczonymi
do tego celu.
4. Rodzice odprowadzają dzieci wyłącznie do drzwi głównych, w wiatrołapie.
5.Zalecamy wszystkim noszenie maseczek lub przyłbic w strefach wspólnych, czyli:
szatnia, łazienka, hole, kawiarenka, aula.
6.W przestrzeni wspólnej prosimy zachowywać dystans społeczny (odległość 1,5-2 m).
7. W szkole przemieszczamy się prawostronnie.
8. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Prosimy nie zabierać do szkoły przedmiotów, które nie są potrzebne do realizacji
procesu dydaktycznego oraz zaleceń medycznych .
10. Unikamy gromadzenia się w przestrzeniach wspólnych.
11. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania budynku szkolnego.
12. Dbając o zdrowie całej społeczności, zgodnie z prawem, osobom, które wykazują
objawy chorobowe, termometrem bezdotykowym będzie zmierzona temperatura. Uczeń
z temperaturą 38 stopni zostanie odizolowany do momentu odbioru przez osoby
upoważnione.
13. W szkole obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przebywania osób
z zewnątrz. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz wpisanie się do rejestru osób wchodzących do
szkoły.
II Organizacja pracy na lekcjach i przerwach
Lekcja trwa45 minut, krótka przerwa 10 min. , przerwa obiadowa 20 min..
1. Uczniowie uczą się w salach przypisanych do danego oddziału lub realizują zajęcia
edukacyjne w blokach wynikających z ustalonego planu lekcji.
a) Uczniowie podczas lekcji nie wstają do odpowiedzi - odpowiadają z ławki.

b) Dłuższe prace domowe, referaty, projekty uczniowie mogą przesyłać nauczycielom
według ustalonych z klasą zasad.
c) Sale należy wietrzyć, co najmniej, na każdej przerwie.
d) Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia na otwartej przestrzeni. Podczas zajęć
wychowania fizycznego nie używamy sprzętu, którego nie można zdezynfekować.
e) Nauczyciel w-f ustala liczbę uczniów mogących przebywać w szatni, pozostali
uczniowie czekają w odstępach 1,5 metra na korytarzu przed salą.
f) Sala gimnastyczna jest wietrzona po każdych zajęciach.
g) Uczniowie klas I-III SP w miarę możliwości na zajęcia wychowania fizycznego
przebierają się w swojej sali.
III Przerwy międzylekcyjne:
1.Klasy I-III Szkoły Podstawowej realizują przerwy międzylekcyjne według
osobnego harmonogramu.
2.Na korytarzach podczas przerw uczniowie starają się zachować dystans społeczny min
1,5 metra, w przypadku kiedy nie jest możliwe zachowanie dystansu rekomenduje się
zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica, chusta).
3.Podczas przerwy w toalecie mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby.
4.Po każdym skorzystaniu z toalety należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem.
5.Podczas przerwy obowiązuje bezwzględny zakaz wyjścia poza szkołę - uczniowie powinni
mieć zapewnione przez rodziców śniadanie i wodę na cały dzień pobytu w szkole. Artykuły
spożywcze powinny być zapakowane w pojemniki do tego przeznaczone
6.Każde dziecko powinno posiadać w plecaku chusteczki higieniczne.
IV Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzi się w formie indywidualnej, zajęcia z pomocy
psychologiczno – pedagogicznej prowadzi się z grupą uczniów.
2. Zajęcia odbywają się według ustalonego i przekazanego do wiadomości uczniów
i rodziców harmonogramu. Jeżeli nauczyciel chce zmieniać miejsce zajęć informuje
o tym dyrektora.
3. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko przybory niezbędne do realizacji treści
programowych oraz zalecanych środków medycznych.
4. Po zajęciach uczeń udaje się do domu lub jest odprowadzany do świetlicy.
V Działalność świetlicy szkolnej: Świetlica pracuje do godziny 16.15
1.Wychowawcy i uczniowie stosują się do zasad profilaktycznych przedstawianych
i aktualizowanych przez G I S i M Z.
2.Wychowawcy świetlicy i uczniowie zobowiązani są do kompleksowego dbania
o higienę, tj. częstego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą.
3.Wychowawca świetlicy będzie mierzył dzieciom temperaturę termometrem bezdotykowym
w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych takich, jak: katar, kaszel,
ból głowy, zgłaszane złe samopoczucie.

6. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci.
7. Po zajęciach w świetlicy odbywa się dezynfekcja przedmiotów oraz wietrzenie sali.
Książki i gry planszowe podlegają 2 dniowej kwarantannie.
8. Dziecko nie może przynosić ze sobą zabawek oraz zbędnych przedmiotów, poza
zalecanymi z powodów medycznych.
9. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach świetlicy, na placu szkolnym, w sali
gimnastycznej.
10. Na placu szkolnym (boisku, placu zabaw), jednocześnie mogą przebywać 3 grupy
z uwzględnieniem podziału na miejsca do zabawy.
11. Rodzice przy odbiorze dziecka ze świetlicy, zobowiązani są do ograniczenia czasu
przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
13.Wychowawca świetlicy będzie zgłaszał rodzicowi wszelkie niepokojące objawy choroby.
Po zgłoszeniu należy niezwłocznie odebrać dziecko ze świetlicy.
VI Biblioteka szkolna
1.Nauczyciel bibliotekarz i uczniowie wypożyczający książki i inne materiały biblioteczne
powinni zachować bezpieczną odległość.
3.Biblioteka będzie zaopatrzona w środek dezynfekujący wykorzystywany przez
użytkowników biblioteki po wejściu do niej.
4.Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone. Powierzchnie z którymi stykają
się użytkownicy, np. klamki, drzwi wejściowe, blaty stołów będą regularne
dezynfekowane.
5.Uczniowie klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej będą mogli wypożyczać i zwracać
książki w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00.
6.W razie potrzeby uczniowie mogą komunikować się z nauczycielem bibliotekarzem za
pomocą dziennika elektronicznego.
7.Biblioteka wprowadza ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń
aktywowanych dotykiem i wymagających dezynfekcji. Korzystanie ze stanowisk
komputerowych i innych urządzeń: drukarka, skaner, kserokopiarka, wymaga dezynfekcji
po każdorazowym użyciu.
8.Książki i inne materiały zwracane przez uczniów i pracowników szkoły podlegają
dwudniowej kwarantannie i będą przechowywane bibliotece w kartonach oznaczonych datą
zwrotu.
9.W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wśród uczniów lub pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie
kwarantanny zbiorów na 10 dni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi
zarażony miał kontakt.
VII Pielęgniarka szkolna
1.Pielęgniarka szkolna ustala godziny i zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

VIII. Korzystanie z posiłków
1.W zależności od liczby uczniów korzystających z obiadów obiady mogą być wydawane
w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem.
2.W miarę możliwości obiady powinny być spożywane przy stolikach z rówieśnikami
z danej klasy.
3.Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie spożywającej obiad.
4.Dania są wydawane i podawane bezpośrednio przez obsługę.
5.Należy utrzymać wysoką higienę stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
6.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
7.Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru
sali jadalnej.
8.W kawiarence szkolnej należy zachować dystans społeczny, nosić maseczki lub przyłbice,
przy wejściu zdezynfekować ręce. (Odpowiada ajent)
IX Rodzice
1.Rodzice są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas
pandemii koronawirusa COVID-19.
2.Rodzice zobligowani są do przyprowadzenia do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów
chorobowych.
3.Rodzice nie mogą posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.
4.Rodzice są zobligowani do natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły
o przypadku kontaktu dziecka lub rodzica z osobą zarażoną covid-19 lub o objęciu dziecka,
rodziny kwarantanną.
X. Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin obowiązuje w szkole od dnia 18 stycznia 2021 r. do czasu odwołania.
2.Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do stosowania i przestrzegania Regulaminu.
3.Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na
wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również Rada
Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
4.W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
5.Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły oraz przesłany
rodzicom za pośrednictwem e-dziennika przez wychowawców klas.

