Regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie
1. Na terenie szkoły nie może przebywad osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją albo ma
objawy choroby zakaźnej.
2. Pracownicy szkoły w razie potrzeby stosują środki ochrony indywidualnej, np. maski, przyłbice,
rękawiczki podczas przebywania na terenie szkoły.
3. Pracownicy szkoły wchodzą do szkoły wejściem głównym.
4. Pracownicy szkoły w miarę możliwości powinni ograniczyd przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum (osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, na terenie szkoły mogą przebywad osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i powinny one przebywad
w ustalonych obszarach np. sekretariat, pokój pedagoga, pokój nauczycielski, aula, sala
gimnastyczna,
5. W miarę możliwości w danym dniu uczniowie jednej klasy uczą się określonej sali, do której
przychodzą nauczyciele z wyjątkiem zajęd wychowania fizycznego, informatyki.
6. Dyrekcja szkoły w sytuacjach związanych z organizacją pracy szkoły może przemieszczad uczniów
danej klasy do innych sal.
7. Uczniowie wchodzą do szkoły i udają się w wyznaczone miejsce na korytarzu, do klasy, lub do
świetlicy.
8. Uczniowie klas 1-3 schodzą do szatni z nauczycielem (z wyjątkiem uczniów, którzy przed lekcjami są
na świetlicy), również po skooczonych lekcjach idą do szatni z nauczycielem (z wyjątkiem uczniów,
którzy po skooczonych lekcjach idą na świetlicę).
9. Uczniowie zostawiają rzeczy w szatni w wyznaczonym miejscu.
10. Uczniowie wchodzą do szkoły ustalonymi wejściami:
a) Uczniowie mający wf na pierwszej lekcji wchodzą wejściem od sali gimnastycznej.
b) Uczniowie klas 1-3 uczący się w salach nr 3,4,5,6,7,8 i zaczynający lekcje o 8.00 wchodzą
wejściem przy edukacji (drzwi otwarte od ok. 7.40 do ok. 8.10).
c) Uczniowie klas 1-3 uczący się w salach nr 1, 2, uczniowie klas 1-3 mający lekcje na inną
godzinę niż 8.00, uczniowie klas 4-8 oraz uczniowie przychodzący do świetlicy wchodzą
wejściem głównym.
11. Dyrekcja szkoły w sytuacjach związanych z organizacją pracy szkoły może zmieniad harmonogram
wejśd.
12. Uczniowie mający wf korzystają z szatni przy salach gimnastycznych w odstępach czasu ustalonych
przez nauczyciela wf (wchodzi jedna grupa przebiera się, wychodzi i dopiero wchodzi następna
grupa).
13. Uczniowie klas 1-3 wychodzą na przerwy rotacyjnie, w miarę możliwości spędzają przerwy w
ustalonych miejscach.
14. Uczniowie klas 4-8 w miarę możliwości spędzają przerwy w ustalonych miejscach.
15. Uczniowie/pracownicy szkoły korzystający z jednorazowych maseczek, rękawiczek są zobowiązani
wyrzucad je do koszy na jednorazowe maski, rękawiczki.
16. Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
17. Nauczyciele wraz z uczniami mogą korzystad z boiska szkolnego, terenu szkoły, również w czasie
przerw.
18. Nauczyciele podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachowad dystansu, powinni ograniczyd wykonywanie dwiczeo i gier kontaktowych.
19. Uczniowie/pracownicy szkoły na przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły np. korytarzu mogą
stosowad środki ochronne: osłona ust i nosa.

