SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODCZAS PANDEMII
W FORMIE STACJONARNEJ,
Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO
1. Od 1 września 2021 r. uczniowie rozpoczynają naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w formie
stacjonarnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
2. Organizacja pracy szkoły uwzględnia wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.
3. Na stronie internetowej szkoły podaje się uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje
dotyczące bezpiecznego zachowania w czasie pandemii w szkole i poza nią.
Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami, procedurami i regulaminami obowiązującymi
w placówce podczas 1 września 2021 r. (inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022)
oraz 2 września 2021 r. w czasie zajęć z wychowawcą, dokonując stosownych zapisów w dzienniku
elektronicznym.
4. Rodzice/opiekunowie dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 2 podpisują
oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa i zobowiązują się do ich
bezwzględnego przestrzegania. Ww. dokument znajduje się w teczce wychowawcy klasowego
(zał. 1.)
5. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
obowiązujących w szkole przepisów, zasad, procedur i norm sanitarnych (zał.2.)
6. Za nieprzestrzeganie ww. będą nałożone kary zapisane w Statucie szkoły.
7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. W szkole funkcjonują zgodnie z ustalonym harmonogramem: 34 sale dydaktyczne, 2 gabinety
wicedyrektorów, sekretariat, 2 gabinety pedagogów, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet
stomatologiczny, gabinet kierownika gospodarczego, gabinet intendenta, gabinet logopedy, sala
do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej, świetlica wraz z salą gier i zabaw, biblioteka
wraz z czytelnią, stołówka, szatnie, 3 pomieszczenia dla pracowników obsługi.
9. Zasady bezpiecznego korzystania z ww. określają poszczególne regulaminy.
10. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się według ustalonych harmonogramów.
11. Rozpoczęcie zajęć odbywa się w odstępach czasowych:
- dzieci z klas I – IV przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem edukacji, wchodzą
głównym wejściem do budynku, następnie schodzą do szatni, ( na uczniów edukacji
wczesnoszkolnej czeka wychowawca lub nauczyciel języka angielskiego, edukacji informatycznej,
religii),
- uczniowie klas V – VIII przychodzą na 10 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, wchodzą
od strony byłego gimnazjum i schodzą do szatni.
12. W miarę możliwości szkoły każdy oddział ma wyodrębniony jeden boks bądź pomieszczenie
spełniające funkcję szatni.
13. W klasach I – III jest dwuzmianowość.
14. Uczniowie klas I – VIII realizują zajęcia w przydzielonych salach lekcyjnych. Z uwagi na brak,
w niektórych pomieszczeniach tablic interaktywnych, uczniowie klas IV – VIII co drugi tydzień
realizują zajęcia w salach z tablicami interaktywnymi. Wyjątek stanowią lekcje informatyki i
wychowania fizycznego.
15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować
dystansu społecznego, ogranicza się pracę w grupach, ćwiczenia i gry zespołowe (zał.3).
16. Ww. zajęcia odbywają się na szkolnym boisku i w pobliskim lesie. W razie niesprzyjających

warunków atmosferycznych zajęcia prowadzone są w 2 małych salach gimnastycznych oraz dużej,
podzielonej na 3 aneksy sali gimnastycznej.
17. W klasach IV - VIII czas zajęć i przerw regulują dzwonki, natomiast w klasach I - III
nauczyciel prowadzący zajęcia.
18. Przerwy uczniowie spędzają w sali, spożywając śniadanie pod opieką nauczyciela
lub na korytarzu, w wydzielonych strefach ucznia, pozostając pod opieką nauczycieli pełniących
dyżur śródlekcyjny.
19. Na korytarzu, wychodząc do toalety, idąc na lekcje wychowania fizycznego czy informatyki
uczniowie i nauczyciele zakrywają usta i nos, a także zachowują dystans społeczny.
20. Nie dopuszcza się przechodzenia uczniów ze strefy do strefy.
21. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wyjściem, mając zakryte usta i nos.
Dezynfekują ręce płynem lub korzystają ze swoich środków dezynfekujących, o czym rodzice
informują wychowawców, następnie udają się do szatni wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym,
zachowując dystans społeczny udają się do swojej sali.
22. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
23. Zajęcia lekcyjne, w miarę możliwości, odbywają się przy otwartych drzwiach.
24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
25. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem
dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać
wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia
zachowanie dystansu społecznego.
26. Uczniowie mogą korzystać podczas lekcji z toalet, przy których dyżurują pracownicy obsługi.
27. Przeciwdziałając skupiskom, powiększono liczbę szatni o 4 boksy, w tym jedną rozbieralnię
na lekcje wychowania fizycznego.
28. Dostosowano pracę stołówki szkolnej do potrzeb uczniów, za zachowaniem reżimu, ustalając
godziny zjadania przez uczniów posiłków:
- uczniowie klas I-III - godzina 11:30 – 11:45,
- uczniowie klas IV – VI – godzina 12:30 – 12:45,
- uczniowie klas VII – VIII – godzina 13:30 – 13:45.
Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa regulamin.
29. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom zgodnie z zasadami zawartymi
w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r., a w przypadku nauczania indywidualnego
w domu ucznia wg zasad ustalonych wspólnie z Sanepidem (zał. 5.).
30. Na pierwszym zebraniu wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami
uczniów.
31. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Dla osób wchodzących
dostępne są pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk.
32. W każdym pomieszczeniu szkoły – sale lekcyjne, gabinety, biblioteka, świetlica, stołówka,
znajdują się pojemniki ze środkiem do dezynfekcji rąk. Każdorazowo, przy wejściu do każdego
pomieszczenia obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
33. W szkole znajduje się wydzielone przez dyrektora szkoły odrębne pomieszczenie w sali nr 4,
pełniące funkcję izolatorium, w którym odizolowuje się osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
34. W przypadku klas młodszych, uczeń może być przyprowadzany i odbierany ze szkoły tylko
przez jednego opiekuna bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Opiekun dziecka nie wchodzi
na teren szkoły.

35. Osoby z zewnątrz są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki),
zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych
obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych
i pomiar temperatury za pomocą urządzenia bezdotykowego. W szkole prowadzona jest
ewidencja osób wchodzących na teren szkoły.
36. Przed i po zajęciach pracownicy obsługi dezynfekują pomieszczenia i sale gimnastyczne,
w tym powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury
komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym podłogi, blaty w salach i pomieszczeniach
służących do spożywania posiłków), co odnotowują w kartach monitoringu.
37. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie
dotykowe, poręcze, wyłączniki światła, klamki, co odnotowują w kartach monitoringu.
38. W przypadku zaistnienia konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia
na odległość, zajęcia on-line będą się odbywały w klasach I-VIII z wykorzystaniem funkcjonalności
platformy Microsoft Teams, na której wszyscy uczniowie powinni się logować zgodnie z instrukcją
podaną na stronie internetowej szkoły.
UCZNIOWIE
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.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekuna bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie
oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
4. Spożywanie posiłków powinno być poprzedzone umyciem rąk, (obowiązuje zakaz dzielenia się
jedzeniem oraz piciem).
5. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie
nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. W czasie zajęć uczniowie nie muszą korzystać
z maseczek (mogą, jeśli wyrażają taką wolę).
6. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować
ręce. W tym celu należy umożliwić mu skorzystanie z płynu dezynfekującego umieszczonego
przy wejściu oraz instrukcji. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami, przed posiłkami,
po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu z toalety, po kontakcie z powierzchniami
dotykowymi, np. klamkami.
7. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem
lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce, powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma.
8. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować, przerwy spędzają
w wyznaczonych strefach klas.
9. Uczniowie nie zmieniają sal (za wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego).
Po skończonych zajęciach uczniowie w maseczkach wychodzą na korytarz, a następnie
z nauczycielem udają się do szatni.
10. Jeśli nie jest to ostatnia lekcja, czekają na nauczyciela informatyki, który przychodzi
po uczniów oraz ich odprowadza na kolejne zajęcia lub do szatni.
11. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie w maseczkach przechodzą do szatni, a następnie
idą na obiekty sportowe pod opieką nauczyciela.
12. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są ostatnią lekcją, uczniowie w maseczkach,
pod opieką nauczyciela zabierają z szatni swoją odzież i obuwie, a następnie udają do domu.

13. Uczniowie, po każdej ostatniej lekcji wynikającej z planu w danym dniu, udają się
z nauczycielem do szatni, gdzie pozostają pod jego opieką do chwili wyjścia do domu.
14. Jeśli uczeń czuje się źle, natychmiast powinien poinformować o tym nauczyciela.
RODZICE /PRAWNI OPIEKUNOWIE
1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci
maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy
nie ma możliwości zachowania dystansu.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekuna bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekun z dziećmi
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
5. Bardzo ważne jest, aby rodzic zapewnił szybką i skuteczną formę komunikacji z nauczycielem
(dyrektorem szkoły, pielęgniarką) na wypadek złego samopoczucia ucznia lub podejrzenia
COVID 19. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny.
6. Rodziców/prawnych opiekunów zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji
przekazywanych przez dyrektora szkoły i nauczycieli oraz do odbierania telefonów ze szkoły
lub natychmiastowego oddzwonienia.
7. Źródła informacji dla rodzica: strona internetowa szkoły: sp2.wloclawek.pl, dziennik
elektroniczny.
8. Kontakt z rodzicem: dziennik elektroniczny, telefon szkoły oraz platforma Microsoft Teams.
9. Rodzice zobligowani są do sprawdzania plecaków swoich dzieci, ograniczając do minimum
noszenie niepotrzebnych przedmiotów.
10. Rodzice powinni przypominać dzieciom o zasadach higieny osobistej oraz bezpieczeństwa,
ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania COVID - 19.
NAUCZYCIELE
1. Nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do placówki
oraz sal lekcyjnych.
2. Nauczyciele noszą maseczki w miejscach wspólnych, np. hol szkoły, korytarz, szatnia.
3. Wychowawcy klas i wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przypominania uczniom
o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem mycia
i dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa na obszarze wspólnym szkoły: hol, korytarz, szatnia.
Uczulają uczniów na zagrożenia spowodowane dotykaniem okolic ust, nosa oraz oczu.
4. Zadaniem nauczyciela jest systematyczne wietrzenie sal lekcyjnych.
5. W miarę możliwości ograniczenie wszelkich metod nauczania, które są kontaktowe,
np. pracy w parach czy grupach.

6. W miarę możliwości, biorąc pod uwagę specyfikację przedmiotu, zaleca się organizację zajęć
lekcyjnych na świeżym powietrzu.
7. Na 15 minut przed pierwszą lekcją nauczyciele czekają na uczniów w klasie, zwracając uwagę
na dezynfekcję rąk podczas wchodzenia uczniów do sali.
8. Uczniowie nie zmieniają sal (za wyjątkiem zajęć informatyki oraz wychowania fizycznego),
nauczyciel przychodzi do klasy. Po skończonych zajęciach uczniowie w maseczkach wychodzą
na korytarz, a następnie z nauczycielem udają się do szatni.
9. Jeśli nie jest to ostatnia lekcja, czekają na nauczyciela informatyki, który przychodzi
po uczniów oraz ich odprowadza.
10. Jeśli uczniowie wychodzą na zajęcia wychowania fizycznego, zakładają maseczki
i z nauczycielem, z którym zakończyli zajęcia, udają się na zajęcia wychowania fizycznego.
Jeśli jest to ostatnia lekcja wchodzą do szatni i zabierają swoje rzeczy, a następnie udają się
na lekcję wychowania fizycznego. Po lekcji wychowania fizycznego nauczyciel, który prowadził te
zajęcia odprowadza uczniów na kolejne lekcje lub pełni opiekę podczas wychodzenia uczniów
ze szkoły do domu.
11. Nauczyciele dyżurujący pilnują porządku podczas przebywania uczniów na przerwie. Dbają,
aby uczniowie nie kontaktowali się z innymi grupami oraz zachowywali dystans społeczny.
12. Nauczyciele zapoznają uczniów z obowiązującymi regulaminami funkcjonowania szkoły
podczas pandemii COVID - 19.
13. Nauczyciele bacznie zwracają uwagę na zachowanie ucznia, który może przejawiać objawy
zakażenia COVID - 19. Natychmiast reagują w przypadku złego samopoczucia dziecka, stosując
zasady opisane w procedurach postępowania osób podejrzanych o zakażenie COVID -19.
14. Nauczyciele podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa w trakcie
epidemii COVID-19 obowiązującymi w szkole.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA
NAUCZYCIEL:
- stwierdza złe samopoczucie ucznia podczas lekcji, korzystając wyjątkowo ze swojego telefonu,
powiadamia sekretariat o złym samopoczuciu ucznia.
PIELĘGNIARKA SZKOLNA:
- za zgodą rodzica mierzy uczniowi temperaturę ciała, korzystając z termometru bezdotykowego
i zabiera ucznia z klasy,
- rozpoznaje którykolwiek z objawów sugerujących chorobę zakaźną (stwierdza podwyższoną
temperaturę, kaszel, katar, ból mięśni),
- rozpoznaje objawy inne, niż sugerujące chorobę zakaźną (nie stwierdza podwyższonej
temperatury, kaszlu, kataru, bólu mięśni),
- podejmuje decyzję o powiadomieniu rodzica lub odsyła ucznia na zajęcia,
- umieszcza dziecko w izolatorium i powiadamia rodzica ucznia o złym samopoczuciu.
Nauczyciel / pielęgniarka szkolna informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji,
korzystając z procedury szybkiej komunikacji z rodzicem ucznia w celu pilnego odbioru
dziecka ze szkoły. Rodzic niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły.
ODBIÓR DZIECKA ZE SZKOŁY
- rodzic dziecka/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły nie wchodzi na teren szkoły,
dzwoni dzwonkiem lub w inny uzgodniony sposób informuje o gotowości odebrania dziecka
i czeka na zgłoszenie pracownika,
- posiada środki ochrony indywidualnej – zakryte usta i nos,
- podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko dziecka,
- dziecko z objawami choroby może opuścić szkołę wyłącznie pod opieką rodzica,
- pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatorium,

- przekazuje je opiekunowi po uprzednim potwierdzeniu tożsamości.
Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania dyrektora o dalszym
postępowaniu medycznym z dzieckiem.
ZAKOŃCZENIE PROCEDURY
DYREKTOR SZKOŁY:
- ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku, w którym przebywał uczeń,
- w sytuacji otrzymania diagnozy medycznej o objawach infekcji górnych dróg oddechowych,
w tym o zakażeniu COVID-19 wdraża postępowanie zgodnie z obwiązującą procedurą.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM, U KTÓREGO WYSTĘPUJĄ OBJAWY
MOGĄCE SUGEROWAĆ ZAKAŻENIE COVID – 19
1. Izolacja ucznia
PRACOWNIK SZKOŁY
- niezwłocznie informuje drogą telefoniczną dyrektora szkoły,
- osoba wyznaczona, wyposażona w środki ochrony osobistej natychmiast przechodzi z dzieckiem
do odrębnego pomieszczenia (izolatorium). Pozostaje z nim, zachowując odpowiednią odległość,
do momentu odebrania dziecka przez rodzica,
- umożliwia dzieciom umycie rąk i przeprowadza je na boisko szkolne,
- sala, w której przebywał uczeń z podejrzeniem objawów jest niezwłocznie myta, czyszczona
i dezynfekowana.
2. Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły
DYREKTOR/WICEDYREKTOR
- niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów dziecka o zaistniałej sytuacji i konieczności
pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
3. Odbiór ucznia przez rodziców
RODZIC/OPIEKUN ODBIERAJĄCY DZIECKO ZEC SZKOŁY
- nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni domofonem lub w inny uzgodniony sposób informuje
o gotowości odebrania dziecka i czeka na zgłoszenie pracownika,
- posiada środki ochrony indywidualnej – zakryte usta i nos,
- podaje pracownikowi szkoły imię i nazwisko dziecka,
- dziecko z objawami choroby może opuścić szkołę wyłącznie pod opieką rodzica,
- pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatorium, przekazuje
je opiekunowi po uprzednim potwierdzeniu tożsamości,
- jest zobowiązany do poinformowania dyrektora o dalszym postępowaniu medycznym
z dzieckiem.
3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie
COVID 19
PRACOWNIK SZKOŁY
- po zakończeniu procedury pracownik szkoły najpierw dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie
z instrukcją zdejmuje środki ochrony osobistej,
- izolatorium, w którym przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątane zgodnie z instrukcją
sprzątania i odkażania sal.

DYREKTOR SZKOŁY
- ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników szkoły informuje najbliższą
powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami,
które mogą sugerować zakażenie COVID-19, czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi
instrukcjami,
- zawiadamia Organ Prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny
powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły,
- ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku, w którym przebywał uczeń
podejrzany o zakażenie i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym,
- zgłasza osoby do kwarantanny do Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej SEPIS
- powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców pozostałych dzieci.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z PRACOWNIKIEM
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID - 19

SZKOŁY NA WYPADEK

1. Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika
PRACOWNIK SZKOŁY
- do pracy przychodzi wyłącznie zdrowa osoba. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999/ 112 , koniecznie informuje,
że może być zakażony COVID-19,
- jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą
sugerować zakażenie COVID-19, natychmiast informuje o tym dyrektora szkoły,
- dyrektor, po zgłoszeniu objawów odsuwa pracownika od pracy i umieszcza go w izolatorium,
- osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta,
- osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochrony osobistej,
- jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego nauczyciela
natychmiast myją ręce i wychodzą na zewnątrz szkoły,
- o zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru
dzieci,
- sala jest niezwłocznie wietrzona i dezynfekowana.
2. Powiadomienie właściwych służb
DYREKTOR
- powiadamia Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń, w zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu:
Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji
- dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć
o zakażeniu COVID-19 (do momentu przyjazdu karetki pracownik przebywa w izolacji).
Lekkie objawy
- odsyła pracownika do domu własnym środkiem transportu (pracownik nie może korzystać
z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji).
W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny
powiadomień oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji szkoły oraz zawiadamia
Organ Prowadzący.
3. Zakończenie procedury
PRACOWNIK SZKOŁY/DYREKTOR
- po zakończeniu procedury pracownik szkoły, który kontaktował się z izolowanym, najpierw
dezynfekuje rękawice, następnie zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim
rękawem, a na koniec rękawice,
- izolatka, w której przebywał chory, jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych
detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy
poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.),
- ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, z którymi przebywała osoba
podejrzana o zakażenie.
Należy stosować się do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIA/PRACOWNIKA W IZOLATORIUM
- w przypadku wystąpienia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów sugerujących
zakażenie COVID 19 lub złego samopoczucia, natychmiast zostaje umieszczony w odrębnym
pomieszczeniu (izolatorium),
- uczeń w izolatce przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora
lub wicedyrektora do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów,
- pracownik wyznaczony do opieki bezwzględnie zachowuje dystans od ucznia min. 2 m,
- pracownik sprawujący opiekę nad uczniem w izolatorium jest wyposażony w środki ochrony
osobistej, po zakończeniu procedury dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie
z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice,
- po odebraniu ucznia przez rodzica/opiekuna izolatorium jest natychmiast gruntownie sprzątane
i dezynfekowane.
PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEZKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
UCZNIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA LUB PODEJRZENIA COVID - 19
1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do uaktualnienia w szkole swoich danych kontaktowych numerów telefonów, pod którym są dostępni na wypadek konieczności natychmiastowego kontaktu
dyrektora, pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela z rodzicem z powodu złego samopoczucia dziecka
w szkole.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają dostęp do dokumentów z danymi kontaktowymi
rodziców/opiekunów dzieci, przestrzegają jednocześnie zasad ochrony danych osobowych.
3. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna, w przypadku konieczności natychmiastowego kontaktu
z rodzicem/opiekunem, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora i korzystając z telefonu
służbowego lub prywatnego kontaktuje się z rodzicem/opiekunem, wybierając udostępnione
przez niego numery telefonów.
4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany odebrać telefon ze szkoły, w przypadku niemożności odebrania
telefonu w danym momencie, jest zobowiązany do niezwłocznego oddzwonienia do szkoły.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS WEJŚCIA DO SZKOŁY OSOBY
Z ZEWNĄTRZ
- W widocznym miejscu zostaje umieszczona tabliczka z numerami telefonów do Organu
Prowadzącego, Kuratora Oświaty, Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, służb medycznych
oraz wyraźny napis:
„UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY
Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
I PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĄ
NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY”.
- Osoby z zewnątrz nie wchodzą na teren szkoły, za wyjątkiem uzyskania telefonicznej
lub mailowej zgody dyrektora szkoły.
- Osoba z zewnątrz, która chce wejść do szkoły:
- wcześniej umówiła się z dyrektorem telefonicznie lub drogą mailową,
- przychodzi na wyznaczoną godzinę - w szkole nie można czekać na spotkanie,
- nie ma objawów sugerujących chorobę zakaźną,
- ma założoną maskę zakrywającą nos i usta, dezynfekuje ręce,
- otwiera drzwi zewnętrzne i zatrzymuje się (lub dzwoni domofonem), podaje imię i nazwisko
oraz cel wizyty,
- pracownik szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę, rękawice jednorazowe
i fartuch, sprawdzi uprawnienia wejścia – kontaktuje się z dyrektorem,
- po wyrażeniu przez dyrektora zgody na wejście – pracownik po stwierdzeniu braku objawów

sugerujących chorobę zakaźną wpuszcza tę osobę do części wspólnej, rejestruje godzinę wejścia,
nazwisko, imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w razie konieczności poinformowania
o zarażeniu w szkole.
1. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych
- Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami GIS
zmierzy wchodzącemu temperaturę ciała - termometrem bezdotykowym.
2. Dezynfekcja rąk
- Każda osoba wchodząca na teren szkoły, zgodnie z instrukcją, najpierw dezynfekuje ręce
udostępnionym płynem do dezynfekcji, zakrywa usta i nos.
- Osoba, u której obserwuje się objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, takie jak katar,
kaszel, duszność i / lub podwyższoną temperaturę, która nie wyraża zgody na zmierzenie
temperatury nie może wejść do szkoły.
3. Zakończenie procedury wchodzenia osoby z zewnątrz do szkoły
- Po zakończeniu pracy pracownik szkoły zmienia środki ochrony osobistej.
- Po każdym wejściu osoby z zewnątrz, pomieszczenie wspólne i powierzchnie płaskie i dotykowe
zgodnie z procedurą są sprzątane i dezynfekowane.

Zał. 1.
Oświadczenie dotyczące sprawowania opieki w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
Imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie

.............................................................................................................................. …………………..
Imię i nazwisko dziecka/ucznia, klasa

….....................................................................................................................................................................

Od 1 września 2021 r. szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować:
1) wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej, i innych form wychowania przedszkolnego,
2) wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek,
3) zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej.
Wytyczne dostępne są:
1) na stronie internetowej MEN: www.men.gov.pl
2) na stronie internetowej szkoły: sp2.wloclawek.pl
Zgodnie z wytycznymi:
1) do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz uczeń, do domu którego nie odbywa się kwarantanna
lub w izolacja,
2) uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
3) w drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
4) szkoła ustaliła procedurę szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u
dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych.
Proszę o podanie danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia objawów
chorobowych.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Numer telefonu

Adres e- mail

Zał. 2

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WE WŁOCŁAWKU
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1356, ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z dnia 7 marca 2020 r.)
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze wszystkimi
procedurami obowiązującymi na terenie szkoły podczas pandemii COVID – 19.

….......................................................................................
czytelny podpis:

Włocławek, 31 sierpnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WE WŁOCŁAWKU
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1356, ze zm.), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z dnia 7 marca 2020 r.)
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze wszystkimi
procedurami obowiązującymi na terenie szkoły podczas pandemii COVID – 19.

….......................................................................................
czytelny podpis:
Włocławek, 31 sierpnia 2020 r.

Zał. 3

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na lekcji
wychowania fizycznego w czasie pandemii COVID 19
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
1. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone będą w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym,
bieżni szkolnej oraz przyszkolnych terenach zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi.

2. Uczniowie na lekcję wychowania fizycznego udają się w maseczkach, następnie wychodzą
na obiekty sportowe pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3. Uczniowie korzystają z szatni wyznaczonych (bez możliwości zmiany) i w miarę możliwości
zachowują odpowiedni dystans od siebie.

4. Zajęcia będą prowadzone w ten sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu
kontaktowi pomiędzy uczniami.

5. Po lekcji wychowania fizycznego uczniowie odkażają ręce płynem do dezynfekcji.

6. Obiekt i sprzęt sportowy będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć wychowania fizycznego,
a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

7. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego są ostatnią lekcją, uczniowie po dzwonku na przerwę
udają się do szatni, następnie w niej opuszczają teren szkoły.

Zał. 4
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

Podstawa prawna:
1. art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
2. Uchwała Nr 24/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie
ustalenia zasad korzystania ze stołówek w szkołach w tym wysokości opłat wnoszonych
przez rodziców lub uczniów za korzystanie z posiłku,
3. art. 106 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
roku, poz. 59) oraz art. 7.1 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 z
późniejszymi zmianami).

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni
szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas trzech
przerw obiadowych według harmonogramu:
- godz. 11.30 – 11.45 – klasy I, II, III
- godz. 12.30 – 12.45 - klasy IV, V, VI
- godz. 13.30 – 13.45 – klasy VII, VIII
4. Dla dzieci z oddziałów zerowych posiłki wydawane są w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki
szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
2. uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPR ,
Radę Rodziców oraz innych sponsorów,
3. nauczyciele wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki

1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z
organem prowadzącym szkołę.
2. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej wynoszą:
1. opłata za jeden posiłek dla ucznia – 5,00 zł,
2. opłata za jeden posiłek dla nauczycieli – 6,00 zł,
1. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Polskich
Olimpijczyków we Włocławku mogą korzystać ze stołówki szkolnej.
2. Cena posiłku dla pracowników niepedagogicznych szkoły wynosi: 5,00 zł plus 8% VAT i
obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty przygotowania
posiłku.
3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości
kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
4. Nauczyciele korzystający z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły,
ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników
zatrudnionych w stołówce szkolnej.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość
zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendent w pierwsze trzy dni robocze
każdego miesiąca, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
3. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane
dni wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata
jest wnoszona.

§ 5.
Zwolnienie z opłat za posiłki
1. Dyrektor szkoły, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek może decyzją
administracyjną zwolnić rodziców ucznia z całości lub z części opłat za korzystanie z
posiłków, na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia w następujących sytuacjach:
a. w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny,
b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
1. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie
dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.
2. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.
3. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora
szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§ 6.
Zwroty za niewykorzystane obiady
1. Nieobecność ucznia lub nauczyciela korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić
osobiście, telefonicznie lub za dziennika elektronicznego do intendenta, najpóźniej w dniu
nieobecności do godziny 8.00.

2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu
zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym
miesiącu.
3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej
do 30 czerwca danego roku.
4. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z nieobecnością dziecka w szkole
obiad wydawany jest rodzicom w jednorazowym opakowaniu , które zapewnia szkoła.
Opakowania jednorazowe są zgodne z zasadami systemu HACCP.

§ 7.
Zasady zachowania w stołówce
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki
dotyczącego przepisów bhp.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany
zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 8.

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID-19
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493)

1. Posiłki spożywane są wyłącznie w stołówce szkolnej.
2. O wejściu do stołówki szkolnej decyduje intendent, na podstawie posiadanej dokumentacji o
opłacaniu obiadów za dany miesiąc oraz ustalonego harmonogramu.
3. Przed wejściem do stołówki szkolnej obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji znajdującymi się przy wejściu do stołówki.
4. Uczniowie klas I – III korzystają ze stołówki w wyznaczonym czasie od 10:45 – 11:20 oraz
od 11:45 – 12:15 zgodnie z opracowanym harmonogram i aktualnym planem lekcji.
Uczniowie będą sprowadzani do stołówki przez wyznaczonego nauczyciela – wychowawcę
świetlicy i po spożyciu posiłku odprowadzeni do swojej sali.
5. Trzy przerwy obiadowe wyznaczone są dla uczniów klas IV – VIII w następujących
godzinach:
1 przerwa obiadowa klasy IV 11:30 – 11:45
2 przerwa obiadowa klasy V, VI 12:30 – 12:45
3 przerwa obiadowa klasy VII, VIII 13:30 – 13:45
7. Każda klasa zostaje odgórnie przydzielona do konkretnego stolika (spożywa obiad zawsze
przy tym samym stoliku).
8. Uczniowie korzystający z posiłków wchodzą do stołówki i zajmują wyznaczone miejsca
przy stolikach. Porcje obiadowe oraz sztućce zostaną im podane przez wyznaczonych
pracowników.
9. Po spożyciu obiadu uczeń pozostawia brudne naczynia i sztućce na stoliku.
10. Zupę będzie nalewać intendent szkoły każdemu uczniowi, z zachowaniem zasad szczególnej
ostrożności.

11. Porcje obiadowe z okna wydawalni serwowane są uczniom przez wyznaczonych
pracowników, z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności zgodnie z opracowanym
harmonogramem.
12. Sztućce będą wydawane indywidualnie każdemu uczniowi przez wyznaczonego
pracownika, z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.
13. Ruch organizacyjny w stołówce szkolnej podczas wydawania obiadów regulują wyznaczeni
pracownicy, po opracowaniu harmonogramu z wicedyrektorami szkoły, na podstawie
aktualnego planu lekcji oraz zgodnie z zapisanymi uczniami na obiady szkolne.
14. Dezynfekcja stołówki wykonywana będzie w miarę możliwości po każdej grupie przez
pracowników kuchni, specjalistycznymi środkami bądź detergentami, z zachowaniem
szczególnej ostrożności podczas stosowania środków dezynfekcyjnych i wymaganym
czasem wietrzenia po ich użyciu.
15. Wyznaczeni pracownicy uczestniczący w realizacji żywienia zbiorowego w Szkole
Podstawowej nr 2 we Włocławku zaopatrzeni są w podstawowe środki ochrony osobistej,
tj. rękawice ochronne, przyłbice bądź maseczki.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z nieobecnością dziecka w szkole
obiad wydawany jest rodzicom w jednorazowym opakowaniu , które zapewnia szkoła.
Opakowania jednorazowe są zgodne z zasadami systemu HACCP.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2021 r.
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW WE WŁOCŁAWKU

Rekrutacja dzieci do świetlicy szklonej trwa od 1. września 2021 do 4 września 20201r.
2.

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.45-16.00.

3.

W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym dziecko jest zapoznawane
we wrześniu.

4.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

5.

Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.
Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

6.

Nauczyciel pełniący dyżur w holu, sprowadza dziecko do szatni, a potem do
świetlicy szkolnej.

7.

Dzieci podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans min. 1,5 m.

8.

Nauczyciele i dzieci dezynfekują ręce przy wejściu do świetlicy, sali zabaw
lub innej sali dydaktycznej.

9.

W przestrzeni ogólnoszkolnej obowiązuje dzieci i nauczycieli noszenie
maseczek.

10. Zakazuje się dzielenia i częstowania swoim posiłkiem.
11. Zobowiązane są do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu i kichania.
12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania
określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu
w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad
higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
13. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
14. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
15. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze
świetlicy u wychowawcy ( do toalety)
16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty.
Prosimy aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np.

telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
17. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia
oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
18. Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni
lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca
dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
19. Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie
wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi
pełniącemu dyżur.
20. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać
na piśmie z datą i podpisem u wychowawców świetlicy.
21. Nauczyciele-wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami
klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych
trudności wychowawczych.

Zał. 5.

Procedury funkcjonowania gabinetu pedagoga szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
Preferowaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest rozmowa
telefoniczna lub poprzez dziennik elektroniczny. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z
ww. konsultacji będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia
sanitarnego, które dotyczą zarówno uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników
szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie pedagoga.
1. Na spotkanie z pedagogiem rodzice/opiekunowie umawiają się telefonicznie
lub poprzez dziennik elektroniczny na wyznaczony termin i dokładną godzinę spotkania.
Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren szkoły. Czeka przed wejściem do szkoły. O wyznaczonej
godzinie pedagog schodzi po rodzica/opiekuna i po kontroli temperatury ciała przez pracownika
obsługi razem idą do wyznaczonego gabinetu na umówione spotkanie, z zachowaniem zasad
szczególnej ostrożności.
2. W gabinecie pedagoga jednocześnie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
3. Z bezpośredniej formy kontaktu mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe,
które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami
zarażonymi wirusem COVID –19.
4. Rodzice/opiekunowie, nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły podczas konsultacji, rozmów
w gabinecie pedagoga zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, używając maseczek bądź przyłbic.
Należy także zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym.
5. Każdorazowo po zakończonej konsultacji pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone zgodnie
z procedurą bezpieczeństwa.
6. W trakcie konsultacji utrzymywany jest dystans społeczny.
7. W nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji sprawy są traktowane
priorytetowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

