
Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie
w okresie od 1 września 2020r. do odwołania

Aktualizacja z dn. 08 września 2021 r. 

1. Zasady funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1, który zawiera cele i zadania działalności szkoły, z
uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.

2. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne GIS, MZ, MEiN dla szkół podstawowych.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból

mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
4. Do szkoły wchodzimy wyłącznie wejściem głównym.
5. Każda osoba wchodząca do szkoły (nauczyciel,  pracownik,  uczeń,  rodzic,  gość)  jest  zobowiązana poddać się  mierzeniu

temperatury termometrem bezdotykowym, zdezynfekować/ umyć mydłem ręce i założyć maseczkę ochraniającą usta i nos.
6. Do szkoły nie można wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji. 
7. Uczniowie przyprowadzani i odbierani są przez zdrowych rodziców/opiekunów z zachowaniem dystansu społecznego półtora

metra. Przekazanie/odbieranie dziecka następuje w przedsionku wejścia do szkoły po zakryciu ust i nosa.
8. Rodzice mogą wchodzić do budynku szkoły wyłącznie za zgodą Dyrektora.
9. Rodzice/opiekunowie zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący

min. 1,5 metra.
10. Uczniowie przychodzący samodzielnie zachowują dystans społeczny 1,5 m. 
11. Rodzice  nie  wjeżdżają  samochodem  na  teren  obejścia  szkoły,  za  wyjątkiem  rodziców  dowożących  uczniów

niepełnosprawnych.
12. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących

zachowania w przestrzeni publicznej.
13. Na czas konieczności stosowania się do reżimu sanitarnego zawiesza się obowiązek codziennego noszenia stroju szkolnego

(mundurka). Pozostałe wytyczne statutowe dotyczące ubioru pozostają bez zmian.
14. Zobowiązuje się rodziców do zaopatrzenia uczniów w maseczki jednorazowe lub bawełniane do zastosowania w przestrzeni

wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
15. Podczas  pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk,  ochrona podczas  kichania  i  kaszlu oraz

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Dziecko powinno być wyposażone we własne przybory  szkolne  i  podręczniki  zgodnie  ze wskazaniami nauczycieli,  nie

przynosi do szkoły przedmiotów, które nie są pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć.
17. Zabrania się wnoszenia i wynoszenia przedmiotów z placówki, w tym zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
18. Świetlica szkoły funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
19. Dzieci przebywają w miarę możliwości w stałych grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie uwzględnia ograniczenia

wynikające z wytycznych GIS.
20. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka, sugerujące infekcję dróg oddechowych, zaobserwowane przez rodziców w domu

przekazywane są niezwłocznie  telefonicznie  Dyrektorowi  Szkoły. Telefon do sekretariatu  szkoły znajduje się na stronie
szkoły.

21. W  przypadku  stwierdzenia  u  dziecka  alergii,  rodzice  są  zobowiązani  do  przedłożenia  pisemnego  oświadczenia
stwierdzającego alergię powodującą takie objawy (chyba, że szkoła posiada już taką wiedzę).

22. Szkoła  organizuje  pomieszczenie  do  izolacji  osoby,  u  której  stwierdzono  objawy  chorobowe,  zaopatrzone  w maseczki,
rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch biologiczny i wodoodporny, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

23. Dodatkowy pomiar temperatury dokonywany będzie tylko w przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych. 

24. Wystąpienie u dziecka temperatury powyżej 38o  C zarówno przy przyjęciu do szkoły jak i podczas lekcji, skutkuje jego
izolacją od grupy i wezwaniem rodziców telefonicznie i sms-em, do odbioru dziecka ze szkoły, po konsultacji z dyrektorem
i/ lub pielęgniarką oraz ponownym pomiarze temperatury po około 30 min. 

25. Dyrektor  Szkoły  aktualizuje  i  upowszechnia  wewnętrzny  regulamin  i/  lub  procedury  funkcjonowania  szkoły  w czasie
epidemii,  z  uwzględnieniem specyfiki  placówki  oraz  zalecenia  wskazane  w przedmiotowych  wytycznych  oraz  aktualne
przepisy prawa.

26. Rodzice/  opiekunowie  zapoznają  się  z  regulaminem szkoły  zamieszczonym na stronie  szkoły  www.sp1.skawina.com.pl.
(lub/i wysłanym przez dziennik elektroniczny).

27. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian.

http://www.sp1.skawina.com.pl/

