WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNCJONOWANIA CE W
ZABRZU W CZASIE ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO







Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166) - § 18,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2020 r. poz. 493).


I.

Organizacja pracy szkoły

1. Szkoła rozpoczyna rok szkolny w formie stacjonarnej pod warunkiem, że pozwala na
to obowiązujący stan epidemiologiczny w województwie lub powiecie.
2. Dyrektor może stwierdzić wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na
aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła.

3. Dyrektor zwraca się z zapytaniem do właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz do organu prowadzącego o opinię w przedmiocie
częściowego lub całkowitego zawieszenia zajęć. Zapytanie może zostać złożone
w formie: pisemnej, ustnej ( w tym telefonicznej) lub elektronicznej (np. e-mail).
Z chwilą uzyskania pozytywnej opinii o konieczności zawieszeniu zajęć od sanepidu
i organu prowadzącego dyrektor zarządzeniem wskazuje:




formę zawieszenia: całkowite/częściowe,
w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) – w jakiej
części szkoła jest objęta kształceniem zdalnym,
okres przejścia na inną formę kształcenia.

Dyrektor nie musi konsultować tej decyzji z innymi organami szkoły.
4. Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu zajęć kuratora oświaty oraz organ prowadzący.
5. Dyrektor zawiesza zajęcia i decyduje czy prowadzić nauczanie:
 w formie hybrydowej - dyrektor może zdecydować o zawieszeniu jednego,
kilku oddziałów bądź klas lub niektórych zajęć lekcyjnych (np. w-f), reszta
zajęć odbywa się w szkole,



w formie zdalnej - zajęcia stacjonarne nie odbywają się w szkole,
podstawa programowa realizowana jest zdalnie, podobnie jak działalność
organów szkoły.
6. Ministerstwo Edukacji Narodowej może ograniczyć stacjonarną działalność szkoły
czyli zadecydować o przejściu na hybrydową lub zdalną formę kształcenia na terenie
całego kraju bądź jedynie w niektórych województwach, powiatach czy gminach.
7. Rada pedagogiczna może być organizowana w formie stacjonarnej, o ile szkoła nie
przeszła na hybrydową lub zdalną formę kształcenia.

II.
Zadania Dyrektora Szkoły
w okresie zawieszenia funkcjonowania szkoły
1. Ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej,
oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami
a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
2. Ustala, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli
do realizacji zajęć.
3. Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji
zajęć, z których uczniowie mogą korzystać.
5. Ustala potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie
potrzeby, modyfikuje ten zestaw.
6. Ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.
7. Ustala tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów
nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych
oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych
w formach pozaszkolnych.
8. Ustala sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych zgodnie
z zapisem zawartym w dziale 4 punkcie 2 niniejszego regulaminu.
9. Zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych
konsultacji.
10. Ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Głównym
narzędziem komunikacji z rodzicem i uczniem jest dziennik elektroniczny.
11. Ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów.
12. Przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie, trybie
i terminie realizacji zadań.
13. Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami.

14. Ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć.

III.

Organizacja zajęć w szkole.

1. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy użyciu
środków dezynfekujących.
3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, właściwe zachowanie
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Osoba wchodząca do szkoły nie może mieć żadnych objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Wchodząc do szkoły należy
zastosować środki ochrony osobistej tj. zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce
lub założyć rękawiczki. Osoba taka może poruszać się po szkole jedynie
w wyznaczonych obszarach a czas jej pobytu powinien zostać ograniczony do
minimum.
5. Zalecana jest komunikacja z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić o
fakcie rodziców/opiekunów.
Rodzic/opiekun zobowiązany jest do jak najszybszego odebrania ucznia ze szkoły
własnym środkiem transportu.
7. Sale oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu uczniów, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane po każdych
zajęciach.
9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
u pracodawców lub innych placówek edukacyjnych, podmiot przyjmujący uczniów

zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, właściwych dla zakładów pracy lub placówek oświatowych oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
dotyczących poszczególnych branż.
12. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć kształcenia zawodowego należy
czyścić lub dezynfekować.
13. Szatnia jest wyłączona z użytku na czas trwania epidemii.
14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
15. W miarę możliwości zajęcia dla danej klasy odbywać się będą w jednej sali lekcyjnej
w ciągu całego dnia. W przypadku pracowni kształcenia zawodowego w miarę
możliwości organizacyjnych będzie się unikać częstej wymiany grup uczniów oraz
zapewni się czas na dezynfekcję pracowni pomiędzy zmianami grup. Klasy mogą
rozpoczynać zajęcia lekcyjnej o różnych porach dnia w celu ograniczenia kontaktów
pomiędzy uczniami szkoły.
16. W przypadku konieczności przemieszczania się korytarzami szkolnymi może
obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa z zgodnie z decyzją Dyrektora szkoły.
17. W przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego przewiduje się dzielenie klas na
mniejsze grupy. Grupy będą pracowały w sposób zróżnicowany łączą nauczanie
stacjonarne z zdalnym. Szczegółowy harmonogram zajęć dla klas zostanie ogłoszony
wraz z wprowadzeniem formy hybrydowej nauczania.
18. W trosce o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie szkoły budynek szkolny
będzie zamykany 10 minut po dzwonku na lekcje na 30 minut. Uczniowie
zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne.
19. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku szkoły w trakcie trwania lekcji.
Uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć lekcyjnych pod warunkiem wcześniejszego
potwierdzenia takiego faktu przez opiekuna wyłącznie za pośrednictwem dziennika
elektronicznego. Uczniowie zwolnieni mogą opuścić budynek szkoły w trakcie
trwania przerwy za wyjątkiem sytuacji nagłych.
20. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym a wychodzą wyjściem od strony
podwórka za wyjątkiem sytuacji szczególnych.
21. Biblioteka w szkole będzie czynna w godzinach wyznaczonych przez dyrektora
szkoły. Uczniowie poprzez dziennik elektroniczny zamawiają książki i odbierają je
o wyznaczonej dla siebie porze. Czytelnia na czas trwania zagrożenia
epidemiologicznego zostanie wyłączona z użytku.
22. Uczeń, który jest zwolniony z realizowania zajęć wychowania fizycznego, religii
i wychowania do życia w rodzinie spędza czas pod opieką wyznaczonego
nauczyciela. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zajęcia w/w wypadają na pierwszych lub
ostatnich godzinach lekcyjnych.

IV.

Uczeń w szkole podczas epidemii

1. Uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa, w każdej formie zajęć realizowanej przez
szkołę.
2. Szkoła monitoruje udział ucznia w każdej formie z form zajęć:
 w trakcie nauczania stacjonarnego obecność sprawdzana jest na początku
każdej lekcji. Nauczyciel odnotowuje obecność w dzienniku lekcyjnym.
 w trakcie nauczania zdalnego za obecność ucznia uznaje się:
 - zalogowanie ucznia do e-dziennika/TEAMS w trakcie trwania zajęć,
 - odebranie materiału w dniu w którym odbywają się zajęcia.
3. Uczeń, który jest chory lub jeśli w domu rodzinnym przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji jest zobowiązany pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i lekarza.
4. Uczeń, który przebywa na kwarantannie a nie ma pozytywnego wyniku na COVID19 zobowiązany jest do realizacji w sposób zdalny ustalony z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów.
5. W trakcie nauczania zdalnego uczeń oceniany jest zgodnie z wewnątrzszkolnym
regulaminem oceniania. Uczeń zobowiązany jest do terminowego wywiązywania się
z obowiązków i terminowego odsyłania zadanych prac. Brak wywiązywania się w/w
zadań i obowiązków skutkować będzie cząstkową oceną niedostateczną
a w konsekwencji może skutkować oceną niedostateczną na semestr lub koniec roku.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub teczce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa
i ust.
8. Obowiązkowo uczeń ma zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy
podczas kichania czy kasłania. Powinien stosownie zwracać uwagę innym jeśli nie
przestrzegają obowiązujących zasad sanitarnych.
9. Uczeń podczas przerw jest zobowiązany ograniczyć dominimum kontakty z innymi
uczniami oraz przestrzegać zasad dystansu społecznego.
10. Uczniowie danej klasy podczas przerw lekcyjnych muszą dostosować się do
przebywania w wyznaczonej dla klas/klasie strefie oraz korzystać ze wskazanych
toalet.
11. Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zaleceń nauczyciela pełniącego dyżur. Nie
stosowanie się do zaleceń nauczyciela grozi konsekwencjami zawartymi w statucie
szkoły oraz wynikającymi z kodeksu karnego.
12. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

V.

Nauczyciel w szkole podczas epidemii

1. Nauczyciele na spotkaniach we wrześniu muszą wyjaśnić uczniom zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w szkole.
2. Nauczyciele na zajęciach z uczniami mają obowiązek dopilnować, aby uczniowie nie
pożyczali sobie przyborów i podręczników.
3. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
4. Należy wietrzyć salę, w której odbywają sie lekcje, co najmniej raz na godzinę.
5. Nauczyciele stosują się do zasad:
 higieny rąk,
 higieny dróg oddechowych,
6. Zalecane jest nie nosić biżuterii w szkole, gdyż utrudnia ona prawidłowe umycie,
dezynfekcję rąk.
7. Na zajęcia obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba , że
zaistnieje sytuacja wyjątkowa związana zagrożeniem bezpieczeństwa ucznia,
uczniów i nauczyciela.
8. Nauczyciele powyżej 60 roku życia nie dyżurują na korytarzach szkolnych.

VI.
Postępowanie z osobą,
u której zachodzi podejrzenie zakażeniem COVID-19
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W wyznaczonym i przygotowanym miejscu (m.in. wyposażonym w środki ochrony
i płyn dezynfekujący) będzie można odizolować
osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych. Pracownik/uczeń/opiekun ucznia zostanie
poinstruowany, że:
 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 w przypadku wystąpienia u pracownika będącego w szkole niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną).
 w przypadku wystąpienia u ucznia będącego w szkole niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie lub za pośrednictwem rodziców z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Uczeń powinien
zostać niezwłocznie odebrany ze szkoły przez rodzica.

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami a powierzchnie dotykowe zostaną
zdezynfekowane (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Zastosuje się indywidualne
zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku podejrzenia/potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
zastosowane zostaną zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Zostanie ustalona lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzana o zakażenie oraz
wprowadzone zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

VII.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń i powierzchni

1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą
obowiązkowo zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, mieć zakryte
usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania osób trzecich na
terenie szkoły.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3. Na terenie szkoły będzie miał miejsce monitoring codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem kontroli utrzymywania w czystości sal do zajęć,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, częstotliwości
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.
4. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic
jednorazowych, wyrzucają zużyte maski i rękawice we wskazanym miejscu do
określonego pojemnika.

