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Zalącznik nr 1

do zarządzenia dyrektora Liceum Ogólnokształcącego lm. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
nr L0l2020

REGUtAMlN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻlMU SAN|TARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA

SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD lTECHN|K KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

!. Przepisy ogólne

1. Regulamin organizacjizajęów czasie rezimu sanitarnego orazzasaóy przygotowania szkoĘ do
pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó, zlłvany dalej Regulaminem,
określa sposób i tryb rea|izacji zadań SzkoĘ Liceum Ogólnoksźałcącego im. Mikołaja
Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w okresie od 1 września2020 r, do odwołania.

2. Od 1 września2020 r.-w okresie funkcjonowania szkoĘw rężimię sanitarnym rozpocryna się
realizacja zadań szkoĘo w tym realuacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym,
zgodnie z zaopiniowanp przez Radę Pedagogiczną Ęgodniowym planem zajęć oraz
arkuszem organizacyj nym.

3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez
Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.

4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która moze byc zagrożeniem dla zdtowia
ucmiów szkoła w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub Ęb pracy
mieszany, w którym część oddziałów lub uczniów będzie pracowała w systemie tradycyjnym a
część w systemie online. Regulamin opisuje działania prrygotowujące szkołę do zmiany
trybu pracy wykonywane jeszcze w trybie pracy stacjonarnej.

lt. Zasady dotyczące ogólnei organizacji pracy szkoły

1. Uczniowie na teren szkoĘ wchodzą trzema wejściami. Wejściem A (prrry hali sportowej)
wchodzą klasy 2, Wejściem B (wejście główne do budynku) wchodzą klasy 1 i 3, wejściem C
wchodząpracownicy szkoĘ. Uczniowie po zakończeniu zajęć lekryjnych wychodzą z szatni
wejściem C.

ż. Zajęcia lekcyjrre rozpoczynają od godziny 8:00, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Sale
lekcyjne otwarte będą od godziny 7.30.

3. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie/pracownicy/ osoby z zewnątrzl zdrowi - bez objawów
chorobowych i bez temperatury. Uczniowie z objawami przezięblenia lub podwyzszoną
temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z ucznięm, u którego
występują objawy, które mogą sugerować zakażęnie COVID 19 * załącznik nr 1.

4. Czekając na wejście do szkoły lub sali lekcyjnej, uczniowie i nauczyciele zaclrowują
odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m).

Po wejściu do szkoły w pierwszej kolejności naleĘ obligatoryjnie zdezynfekowaó ręce.

Dozowniki zpĘnem do dezynfekcji rąk, znĄdlją się przy każdym wejściu, w łazienkach oraz
w każdej sali lekcyjnej.

5. W widocznym miejscu przy wejściach zostaje umieszczonatabliczka z numerami telefonów do
organu prowadzącego, kuratora oświaĘ, stacji sanitarno-epidemiologicznej, sfużb medycznych



otazwrńny napis ,,UCZNIOWIE I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI
ZAKAŻENIA GORNYCH DROG ODDECHOWYCH I TEMPERATUM POWYZEJ 38"C
NIE MOGĄ WEJSC NA TEREN SZKOŁY"

6. Sprawy administracyjne i rożne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej,

rady rodziców i samorządu uczniowskiego naleĘ kierowaó do sekretariatu szkoły w formie

elektronicznej na adres lo.sekretariat@op.pl, lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie
pod numer 29745 31 53

7 , Dyrektor kontaktuje sięzrodzicami i interesantami zdalnie, korzystając zpoczty elektronicznej:
e-mail na adres lo.sekretariat@op.pl lub telefonicznie pod numerem 29745 3] 53, a także
bezpośrednio na podstawie wcześniej szego ustalenia tęrminu spotkania.

8. Na teren szkoły pozauczniami i pracownikami szkoĘ rnogą wchodzić wyłącznie rodzice
i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione
w sekretariacie szkoĘ. Osoby trzecie mogą poruszac sięjedynie poWznaczonych częściach
wspólnych.

9. Osoby z zewnąttz. których wejście do szkoły zostało uzgodnione telefonicznie są

przeprowad zanę do Wznaazonego miej sca spotkania przez pracownika obsługi.

10. Noszenie maseczek/ przyłbiclchust zasłaniają,cych usta i nos obowiązlje na korytarzach, w
łazienkach, szatni, świetlicy, czfielni oraz bibliotece szko|nej. W salach lekcyjnych zakrywanie
ust i nosa nie obowiązuje, ale jest nadal zalecanę.

1 1. Nalezy ograniczyc do minimum przemieszczenie się po budynku i pomiędzy pomieszczeniami.
W łm celu sale lekcyjne nal:eĘ pozostawió otwarte również w czasie przerw, tak by mogli w
niej pozostać uczniowie. Kierunek ruchu na korytarzach szkolnych zostŃ wydzielony
białoczerwonymi strzałkami umieszczonymi na podłodze.

Iż. Zawięsza się do odwołania funkcjonowanie dystrybutorów. Uczniowie przynoszą z domu

kanapki i picie.

l3. W szkole zostało prąrgotowane iwyznaczone ponrieszczenia - sala 37 dla uczniów oraz sala
13 dla pracowników, w których będzie można odizolowaó osobę w przypadku zdiagnozowallia
objawów chorobowych.

14, Należy uzyskaó zgodę rodzicowlopiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała dziecka w
przypadku wystąp ienia niepokoj ących obj awów.

15, Nauczyciele/pracownicy rwracają uwagę naprzestrzegante przez uczniów wprowadzonych
zasad. Uczniowie, ktotzy notorycznie nie przestrzegają zasad regulaminu, podlegają karom
zgodnie z Statutem Szkoły.

llI. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania na zaręciach lekryjnych i na
przerwie

l. Przed i po każdych zĄęciach w klasopracowni uczniowie myją ręce.



2. W kżdej klasie jest płyn do deąłrfekcji rąk.

3. Sale, w których odbl.wają się zajęciana|eĘ wietrzyć przed wpuszczeniem do nich nowej gnrpy

uczniów orazw trakcie kńdej prze|w, aw razie pohzeby takżew czasie zajęć.

4, Uczniowie w trakcie zajęó w danej sali nie zmieniają swoich miejsc w ławkach (są przypisani

do konkretnych miejsc), nie przemieszczają się po klasie.

5. Uczniowie i nalczyciele podczas zajęó korzystają wyłącznie z własnych przyborów i

podręczników.

6, Sprzęt, polllocę dydaktyczne, ławki, krzesła oraz podłoga w sa|i, w których odbywaĘ się
zajęcia są m1,te i dezynfekowane po zajęciach w danyn dniu.

1 . Sprzęt komputerowy jest każdorazowo foliolvany przed rozpoczęciem zajęó w danym dniu . Po

ostatniej lekcji uczeń sam ściąga folie i wyrzucają do kosza.

8. Komputery, zktorych korzystają nauczyciele uruchamiane są na pierwszej lekcji i wyłączane

dopiero po ostatniej.

9. W trakcie zĄęć zalecasię unikanie organizacjipracy uczniów w mĄch grupach, nie organizuje

się także oceny koleżeńskiej prac ani innyclr dzińań związanych zv,rymianątzeczy należących
do innego ucznia, uczniowie nie mogą poĘczaó swoich rzeczy innym.

10, Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły Ęlko niezbędne do pracy materiĄ. Materiały te nie

mogą być poĘczane oni przekaą.wane innym uczniom.

11. Wszelkie sprawdziany, prace klasowe, kartkówki iĘ. nauczyciel zbięra w rękawiczkach

ochronnych, Również w rękawiczkach sprawdzone prace przekazywane są uczniom.

12. ZĄęciawf w miarę możliwości powinny odbywać się rra wolnym powietrzu. Jeśli podczas zajęc

nie mozna zachowaó dystansu, naleĘ ograniczyó ówiczenia i gry kontaktowe. Sprzęt spoftowy

oraz podłogę naleĘ zdezynfekowaó po każdym dniu zĄęó, a w miarę mozliwości po każdych

zĄęciach.

13, W czasię przebywania w szkole, szczególnie w przestrzeniach wspólnych na przetwach
(korytarze, szatnie, wejścia) uczniowie są zobowiązani nosió maseczki ochronne oraz

zachowywać dystans społeczny - l, 5 m od drugiej osoby.

14. Zalęcasię częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami do dezynfekcji
rąk dostępnymi w toalecie i w salach lekcyjnyclr.

15, Nalezy ograniczyó kontakt zprzedmiotami, których dotyka wiele osób np. klamki, kontakty,
poręcze. uchwl.ty.

16. Uczniowie korzystają ztoaleĘ maseczkach ochronnych. Toalety są dezynfekowane po każdej

przerwie.

17. W czasie zajęc pracowllicy obsługi dezynfekują ciągi kornunikacyjne, w tym powierzchnie

dotykowe poręczę, vr,yłącznlki światła, lclamki.



!lt. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece

1_, Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 7.30 -15.30 ,Osoby z zewnątrz,

zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczaniaprzebywania osób z zewnątrz na terenię szkoły,

w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2.Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Na.uczyciel - bibliotekarzpracuje

w środkach ochrony osobistej - jednorazowych rękawiczkach.

3. Uczniowie nie mogą przekraczac wyznaczonych przez bibliotekarza linii ,,drogi brudnej" - z
książkami do zwrotu oraz ,,drogi czystej" zwypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze)

4. Książki, po zdjęciu z ewidencji wkładanę są do wskazanego opisanego d*ąpudŁa, gdzieprzez2
dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyÓ innym.

5. W bibliotece moze przebywaó jednocześnie 2 osoby, zzachowaniem dystansu żm odległoŚci od

siebie. Do bibliotekarza, podchodzi jedna osoba.

6. W czytelni moze przebywaó tyle osób ile jest stolików. Miejsca przy stoliku i krzesła po każdym
czytelniku będą dezynfekowane.

lV. Zasady bezpiecznego zachowania w szatni

1. Do szatni uczniowie schodzą w środkach ochrony osobistej,

2. Przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.

3. Należy zachowaó dystans społeczny -1,5 m od drugiej osoby.

V. Zasady bezpiecznego zachowania się na świetIicy szkoInej

].. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do noszenia maseczeV przyłbic/chust

zasŁaniających usta i nos.

Z.Przęd wejściem na świetlicę uczniowie dezynfekują ręce. Na świetlicy dostępne są płyny
deąrnfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.

3.Jeśliu grupa uczniów przebywających na świetlicy będzie przekraczać 25 osób, przechodzi onawraz
znauczycielem do innej wolnej sali lekcyjnej.

Vl. Przygotowanie szkoły do pracy online

1. Spotkania on-line będą się odbywĄ z wykorzystaniem funkcjonalności Microsoft. Offtcę 365 z
aplikacją Teams

2. Kontakt zrcdzicamibędzie odbywał się a pomocą e dziennika uoneĘlus.vulkan.

3. Zadania wychowawcy klas:

l.Wychowawcy klas :



a) zbiorąirrformację na temat aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców
w swojej klasie,

b) przedstawią formy komunikacj i przy zdalnej realizacji programów nalczania z
wykorzystaniem rrp. komunikatorów, grup społeczrościowych, poczty elektronicznej,
platform edukacyj nych, dziennika elektronicznego,

c) zbiorąinfonnacje na temat możliwości dostępu uczniado sprzętu komputerowego i dostępu
do lnternetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line,

d) zbiorą zgody rodziców/opiekunówprawnychnapomiartemperatury ciŃadzięckaw
przypadku wystąp i eni a n iepokoj ących obj awów.

2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniaml i rodzicami klasy i informację
przekażądo dyrektora szkoły oraznaoazycieli uczących w danym oddziale.

3. Wychowawcy przeprowadzą w drugiej połowie września spotkanie z rodzicarni z zachowaniem
zasad rężimu sanitarnego (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie
rozłożęnie ławek, maseczki, dystans społecany, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali
przez jednągrupę rodziców) - na którymprzekrłże informacje o zasadachpracy szkoĘ w roku szkolnym
20żal2l i omówi sposób monitorowania obecności dzieci na zalęciach on-line na wypadek przejścia
pracy szkoĘ w tryb zdalny.

VII. Przepisy końcowe

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest

dopuszczony do pracy.

2. W przypadku podejrzeniazakazenia COViD-19 u ucznia lub pracownika obowiązuje
procedura działania zgodnte z w5Ąycznymi GIS i MZ - załąeznik nr 1.

3. W przypadku stwierdzeniazakażenia COVID-19 u osoby, któraprzebywała na terenie

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na

stronie gov.pVweb/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszącychsię do osób, które miały

kontakt zzakażonym
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