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Regulamin organizacji pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
I. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku i jej pracowników w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zapobieganiem
COVID-19 w okresie od 1 września 2020 r. do odwołania .
2. Do szkoły uczęszczają uczniowie zdrowi –bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych
dróg oddechowych. Postępowanie z uczniem, u którego występują objawy sugerujące zakażenie
koronawirusem, opisuje odpowiednia procedura.
3. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni świadczą pracę, jeśli są zdrowi– nie mają objawów
infekcji górnych dróg oddechowych. Postępowanie wobec pracowników w przypadku pojawienia się
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem opisuje odpowiednia procedura.
4. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
zauważenia ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru
temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje
pielęgniarka/higienistka szkolna lub wyznaczony pracownik.
5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać jedynie w wyznaczonej części
korytarza przy wejściu głównym i wejściu do szatni. Osoby te zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub
noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Przyjmowanie osób z zewnątrz odbywa
się zgodnie z przyjętą procedurą.
6. W strefach wspólnych i w pokoju nauczycielskim znajdują się numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
7. Od 1 września 2020 r. – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się
realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym zgodnie
z tygodniowym planem zajęć.
8. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez MEN, MZ i GIS.
Szkoła pracuje w oparciu o Statut z uwzględnieniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa
wprowadzonych zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
9. W SP6 w klasach I-III zajęcia odbywają się na 2 zmiany z przesunięciem czasowym rozpoczynania
i kończenia zajęć, w klasach IV-VIII na 2 zmiany. Zajęcia lekcyjne odbywają się w jednej sali wskazanej
dla danego oddziału z wyjątkiem zajęć z informatyki. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na
boiskach szkolnych lub w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych w sali gimnastycznej.
10.W szkole w formie stacjonarnej realizowane są zajęcia z pomocy pedagogiczno-psychologicznej:
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; zajęcia
specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne; zajęcia w ramach kształcenia specjalnego.
11a. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r., poz. 1537)
zajęcia w ramach nauczania indywidualnego mogą odbywać się w indywidualnym i bezpośrednim
kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami lub w indywidualnym kontakcie, a tym samym przy użyciu
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metod i technik kształcenia na odległość. Aby zajęcia odbywały się w formie zdalnej, rodzice/
opiekunowie prawni muszą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o ich organizację.
11b. W przypadku uczniów przewlekle chorych posiadających opinię lekarską o potrzebie nauczania
zdalnego taki rodzaj zajęć jest organizowany przez dyrektora szkoły w momencie uzyskania pozytywnej
opinii o konieczności kształcenia na odległość wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kraśniku.
12. W szkole funkcjonuje świetlica, której praca zorganizowana jest zgodnie z wytycznymi GIS
w oparciu o regulamin obowiązujący w szkole.
13. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów i pracowników szkoły. Osoby z zewnątrz, zgodnie
z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie
pandemii COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. Zasady funkcjonowania biblioteki
opisane są w regulaminie pracy biblioteki.
14. W okresie jesienno-zimowym szkoła nie będzie organizowała wycieczek i wyjść grupowych. Imprezy
i uroczystości szkolne będą organizowane w ograniczonym zakresie i będą miały charakter kameralny.
15. Planowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 powinno być poprzedzone diagnozą edukacyjną
z materiału realizowanego w ramach kształcenia na odległość w poprzednim roku szkolnym. Treści
nieopanowane przez uczniów należy powtórzyć i utrwalić.
16. Podstawową formą kontaktów z rodzicami obowiązującą w szkole są: dziennik elektroniczny, telefon,
poczta e-mailowa, platforma Microsoft Teams. Dopuszcza się możliwość kontaktu poprzez portale
społecznościowe (Skyap’a, WhatsAppa i w wyjątkowych sytuacjach Messengera). Zebranie danych
kontaktowych jest obowiązkiem wychowawcy klasy.
17. Spotkania z rodzicami we wrześniu organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego
w mniejszych grupach. Kolejne spotkania mogą odbywać się online.
18. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość
zostanie zorganizowane szkolenie dla nauczycieli, rodziców oraz na lekcjach informatyki dla uczniów.
W celu przygotowania się do pracy zdalnej w każdej klasie zostaną zorganizowane spotkania, lekcje online według opracowanego harmonogramu.
19. Szkoła zapewnia:
1) sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji,
2) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściach do budynku, w miejscu przygotowywania posiłków,
w świetlicy i w szatni, a także środki ochrony osobistej, dla pracowników szkoły do
wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby,
3) termometr,
4) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno -higienicznych oraz
instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk,
5) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę
zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch
ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk,
6) kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak
maski, rękawiczki.
II. Wybór formy kształcenia.
1. W zależności od tego, czy Powiat kraśnicki, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa nr 6
w Kraśniku, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
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w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje
decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych
przepisach.
2. W sytuacji niezaliczenia Powiatu kraśnickiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole
funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
i placówek oświatowych.
3. W przypadku zaliczenia Powiatu kraśnickiego do strefy „żółtej”, dyrektor podejmuje decyzję
o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć
stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły
lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych
oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
4. W przypadku zaliczenia Powiatu kraśnickiego do strefy „czerwonej”, dyrektor podejmuje decyzję
o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć
stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji
zdalnej).
5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu
prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 wymaga uzyskania zgody
organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
7. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dyrektor może
podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
8. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4, dyrektor ustala
szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
szczególnych.
III. Postanowienia szczegółowe dotyczące uczniów.
1. Do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z tygodniowym planem lekcji co najwyżej 10 minut przed
rozpoczęciem zajęć. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
2. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną/przyłbicę, którą w razie potrzeby na polecenie
nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. Uczniów obowiązują maseczki/ przyłbice w czasie
przebywania w przestrzeni wspólnej (szatnia szkolna, korytarze), dezynfekcja, mycie rąk, dystans
społeczny. W salach lekcyjnych maseczki nie obowiązują. Dopuszcza się możliwość przebywania ucznia
w maseczce/przyłbicy na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.
3. Uczniowie mają zajęcia w sali wskazanej dla danego oddziału przez cały tydzień nauki z wyjątkiem
informatyki. Należy ograniczyć przemieszczanie się po budynku bez ważnego powodu.
4. W czasie przerwy uczniowie przebywają na korytarzu w pobliżu sali lekcyjnej, w której mają lekcje.
W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych, w czasie wyznaczonych przerw mogą
przebywać na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli dyżurujących. W czasie przerwy sale lekcyjne
są wietrzone.
5

5. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Uczniowie korzystają
wyłącznie z własnych podręczników, ćwiczeń i przyborów. Na lekcjach wychowania fizycznego
korzystają ze sprzętu sportowego, który jest dezynfekowany po każdych zajęciach.
6. Uczniowie mogą korzystać z obiadów (zgodnie z harmonogramem) i sklepiku szkolnego.
Za zachowanie obowiązujących przepisów sanitarnych odpowiadają osoby prowadzące sklepik
i stołówkę. Szkoła udziela wsparcia organizując dyżury nauczycieli na stołówce szkolnej.
7. Po zakończeniu lekcji uczniowie nie powinni przebywać na terenie szkoły, chyba że uczestniczą
w zajęciach dodatkowych lub korzystają z opieki świetlicowej.
8. Uczeń zobowiązany jest do stosowania się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły
związanych z bezpieczeństwem, nawet jeśli nie zostały opisane w procedurach.
IV. Postanowienia szczegółowe dotyczące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
1. Nauczyciele:
1) powinni stosować ochronę w postaci przyłbic/maseczek. W sali lekcyjnej nauczyciel może
prowadzić zajęcia bez maseczki. W sytuacji, gdy nie jest zachowany dystans do ucznia, obowiązuje
maseczka,
2) podczas przerw pełnią dyżury w wyznaczonych rejonach. Nauczyciele w klasach I-III
organizują przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45
minut,
3)

organizując pracę własną, uwzględniają obowiązujące procedury bezpieczeństwa.
Na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wybierają takie metody i formy pracy, które zapewniają
dystans między uczniami (np. rezygnuje z pracy w grupach). Nauczyciel korzysta z pomocy
dydaktycznych dostępnych w szkole jednak w ograniczonym zakresie (nie używa pomocy, których
nie można wyczyścić, zdezynfekować),

4) kontaktują się osobiście tylko w sprawach służbowych. Należy unikać sytuacji gromadzenia się
dużej liczby osób w jednym miejscu,
5) edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na
terenie szkoły,
6) wietrzą salę, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć,
7) odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, w wyznaczone miejsce
w sali– do mycia, czyszczenia, dezynfekcji,
8) dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły
i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19,
9) utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą
środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.
2. Wychowawca klasy:
1) na pierwszym spotkaniu z uczniami i rodzicami zobowiązany jest do przedstawienia
i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku
z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki. Ten fakt odnotowuje w dzienniku
lekcyjnym.
2) spotkania z rodzicami we wrześniu organizuje z zachowaniem reżimu sanitarnego w mniejszych
grupach; kolejne spotkania mogą odbywać się online,
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3) w przydzielonych salach lekcyjnych zadbają o ustawienie stolików zapewniające jak największy
dystans między uczniami;
4) z sali usuną lub uniemożliwią dostęp do przedmiotów, których nie można umyć lub zdezynfekować.
3. Osoby sprzątające w szkole:
1) pracują w rękawiczkach,
2) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem,
4) dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
5) wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę (w czasie lekcji),
6) przed i po zajęciach oraz w czasie przerwy, gdy następuje wymiana grup, dezynfekują
pomieszczenia i sprzęt, w tym powierzchnie dotykowe oraz wietrzą salę.
7) po każdym dniu:
 ciągi komunikacyjne – myją detergentem;
 poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty

stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w
szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją detergentem i dezynfekują,
 sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją detergentem i dezynfekują,
 sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych

miejscach- myją detergentem i dezynfekują,
7) wypełniają kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Woźny/woźna:
1) dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki,
2) pilnuje, aby na teren placówki nie wchodziły osoby postronne,
3) wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać (przedsionek przy wejściu),
4) prowadzi rejestr osób wchodzących na teren szkoły.
Pracownicy szkoły kontaktują się osobiście tylko w sprawach służbowych. Należy unikać sytuacji
gromadzenia się dużej liczby osób w jednym miejscu.
V. Postanowienia szczegółowe dotyczące rodziców i osób z zewnątrz.
1. Ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Osoby te zobowiązane są
do przestrzegania reżimu sanitarnego tj. maseczki/przyłbice, dezynfekcja rąk, dystans społeczny,
przebywanie w wyznaczonych miejscach. Wejścia osób odbywają się zgodnie z przyjętą procedurą i są
rejestrowane.
2. W czasie epidemii rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Mogą przebywać jedynie w wyznaczonej
strefie wspólnej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. W sytuacjach wyjątkowych dzwonią
do sekretariatu szkoły na nr 81 826 16 47.
3. W miesiącu wrześniu dopuszcza się wejście na teren szatni jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem
rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej. Rodzic zakłada maseczkę i zachowuje wszystkie środki
bezpieczeństwa.
4. Rodzice zobowiązani są do:
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a) posyłania zdrowego dziecka do szkoły. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji górnych dróg
oddechowych sugerujących zakażenie rodzice niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły.
b) informowania o stanie zdrowia dziecka, jeśli może to wpłynąć na jego funkcjonowanie w szkole i jeśli
objawy chorobowe mogą budzić niepokój wśród uczniów, nauczycieli i innych uczniów. rodziców
c) zaopatrzenia dziecka w indywidualne środki ochrony– maseczkę lub przyłbicę.
d) przekazania wychowawcy danych kontaktowych niezbędnych do przekazywania informacji
dotyczących ucznia i pracy szkoły w czasie dynamicznych zmian spowodowanych epidemią.
5. Rodzice na spotkaniach klasowych
i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

zapoznani
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zostaną

z

niniejszym

regulaminem

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą
środków komunikacji na odległość: e-dziennik, telefon, e-mail. W przypadku kształcenia zdalnego jest
to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
2. W czasie epidemii rodzice nie wchodzą na teren szkoły. W miesiącu wrześniu dopuszcza się wejście
jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej, jednak tylko na
teren wyznaczony przez dyrektora.
3. W szczególnych sytuacjach, rodzic/opiekun prawny ma prawo do osobistego kontaktu
w wyznaczonym miejscu z nauczycielem/specjalistą szkoły za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
4. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym
z dozownika ustawionego przy wejściu. Zgłasza pracownikowi szkoły spotkanie podając swoje dane,
oraz nazwisko nauczyciela/specjalisty.
5. W bezpośrednim kontakcie z innymi rodzicami i pracownikami szkoły, rodzic ma obowiązek założyć
maseczkę/przyłbicę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 metra.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do szybkiego
kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne
numery kontaktowe zbiera wychowawca klasy i umieszcza w e-dzienniku.
7. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie w godzinach jej
pracy zgodnie z opracowanym harmonogramem oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po
spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 4.
8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic/opiekun prawny zostanie
poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego
odbioru dziecka ze szkoły.
9. Kontakt ze szkołą może odbywać się poprzez:
 kontakt telefoniczny nr 81 826 16 47 z sekretariatem szkoły w godzinach pracy placówki, tj.
poniedziałek – piątek od 8.00 do 15.00,
 drogę e-mailową:sp6krasnik@onet.pl,
 korespondencyjnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
ul. Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik,
 pozostawienie dokumentacji i korespondencji w skrzynce kontaktowej szkoły.
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Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
Przestrzeń wspólna
1. Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną. Jest to przedsionek szkoły. Nad poprawnością przy
wchodzeniu na teren szkoły uczniów czuwa wyznaczony pracownik ubrany w strój ochrony
indywidualnej, on także zapisuje i monitoruje wejścia osób z zewnątrz.
2. W przedsionku, w miejscu widocznym dla wchodzących zostają zamieszczone informacje
z numerami telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej,
służb medycznych, plakaty instruktażowe jak należy poprawnie nałożyć maseczkę, rękawice i jak
poprawnie dezynfekować ręce za pomocą płynu dezynfekującego oraz wyraźny napis „Uczniowie i
pracownicy oraz inne osoby z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych i temperaturą
powyżej 37°C nie mogą wejść na teren szkoły”.
I.Wejście ucznia na teren szkoły.
1. Do przyprowadzenia i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic /opiekun prawny
dziecka lub upoważniona na piśmie osoba zgodnie z procedurą RODO.
2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów mają zachować bezwzględny dystans
społeczny – 1,5 m (w przedsionku oraz w szatni - opiekun pierwszoklasisty).
3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci
przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane
i zdezynfekowane w domu.
4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden
z domowników przebywa na kwarantannie.
5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren
placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic/opiekun z dzieckiem
i w odstępie 1,5 metra od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem.
6. Rodzic/opiekun odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą ubrani w maseczkę/przyłbicę
zasłaniającą nos i usta.
7. Rodzic/opiekun oraz uczniowie przy wejściu do szkoły są zobowiązani do skorzystania z płynu
dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
8. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów
pluszowych lub tkanin.
9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na
ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z
innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
10. Rodzice/opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły (tylko w wyznaczonych miejscach).
11. Rodzic/opiekun prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek
założyć maseczkę/przyłbicę, by zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
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12. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone w wyznaczone miejsce do placówki
przez rodzica/opiekuna prawnego zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę górnych
dróg oddechowych, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.
a) bez rodzica/opiekuna
 uczeń może wejść do części wspólnej korytarza i szatni – tylko pod warunkiem, że ma założoną
maskę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wspomagającego rozbierają się w szatni.
b) z rodzicem /opiekunem
 rodzic/opiekun przyprowadzający ucznia nie wchodzi na teren szkoły, otwiera drzwi zewnętrzne
i zatrzymuje się, musi to być osoba zdrowa, bez objawów chorobowych!
 w wydzielonej części wspólnej – w przedsionku, dziecko odbiera pracownik szkoły zabezpieczony
w środki ochrony osobistej maseczkę/przyłbicę, rękawice jednorazowe.
 rodzic może podejść i otworzyć drzwi – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę/przyłbicę
zakrywającą nos i usta, uczeń wchodzi tylko pod warunkiem, że ma założoną maseczkę/przyłbicę.
 do szkoły rodzic/opiekun przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich
jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik.
Uwaga
Rodzic/opiekun ucznia z niepełnosprawnością
Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy
np. w poruszaniu się. Stosuje się wtedy „Procedurę wejścia osób z zewnątrz”. Uczniowi
z niepełnosprawnością rozebrać się pomaga nauczyciel wspomagający lub inny pracownik szkoły.
Mycie rąk i dezynfekcja rąk
Każdy uczeń klas I-III przed wejściem do sali lekcyjnej myje ręce lub dezynfekuje je. Uczniowie klas
IV-VIII dezynfekują ręce przygotowanym przy wejściu płynem do dezynfekcji, maseczkę/przyłbicę
uczeń może zdjąć dopiero w klasie.
Zakończenie procedury wchodzenia ucznia do szkoły
Pomieszczenie wspólne zgodnie z procedurą jest sprzątane i dezynfekowane na koniec dnia,
a powierzchnie dotykowe i płaskie po każdym wejściu osoby z zewnątrz.
II.Odbieranie dziecka ze szkoły.
1. Rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony
w maseczkę/przyłbicę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu do wyznaczonego obszaru, powinien użyć
płynu dezynfekującego.
2. Rodzic/opiekun zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innym
rodzicem/opiekunem oczekuje na odbiór dziecka w wyznaczonym dla klasy miejscu (informacja
podana przez wychowawcę klasy-harmonogram oczekiwania na odbiór dziecka rodzica/opiekuna
klas I-III).
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje ucznia klas I-III (pomaga ubrać się) do
wyjścia i odprowadza je do rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem
sali, zakłada maseczkę/przyłbicę, myje lub dezynfekuje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących
rodziców/opiekunów nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
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5. W szatni rodzic/opiekun pierwszaka niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, pomaga ubrać
się mu i zachowując dystans społeczny opuszcza szkołę.
6. Rodzic/opiekun odbierający w wyznaczonym miejscu ucznia klasy drugiej lub trzeciej niezwłocznie
po przejęciu opieki nad dzieckiem, zachowując dystans społeczny opuszcza teren szkoły.
7. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy powiadamia wychowawców dzwoniąc domofonem
(podaje: imię i nazwisko oraz klasę dziecka). Nauczyciel świetlicy prowadzi dziecko do szatni, gdzie
pomaga ubrać się, a następnie odprowadza do oczekującego rodzica/opiekuna, który niezwłocznie po
przejęciu opieki nad dzieckiem, zachowując dystans społeczny opuszcza teren szkoły.
8. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, poprzez
kontakt mailowy, e-dziennik lub telefoniczny.
9. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, przed wyjściem z klasy nakłada
maseczkę/przyłbicę zasłaniając nos i usta. Następnie starając się w miarę możliwości zachować
dystans społeczny udaje się do szatni w celu szybkiego ubrania się. Ubrany starając się w miarę
możliwości zachować dystans społeczny udaje się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
10. Uczeń klasy I-VIII posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego po zajęciach
lekcyjnych odbierany jest przez rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną przez niego osobę.
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Procedura postępowania w razie stwierdzenia u ucznia Szkoły Podstawowej nr 6
im. Jana Pawła II w Kraśniku zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby – zwane izolatka, u której stwierdzono
objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2. Pracownik, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszność)
niezwłocznie nakłada maseczkę i rękawiczki ochronne.
3. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (np. korytarz
szkolny – przodem do okna), założyć maskę/przyłbicę zakrywając usta i nos, zdezynfekować ręce.
4. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.

wyznacza

osobę,

która

5. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie.
Dziecko prowadzone jest do izolatki, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka
na rodziców. Pracownik wypełnia załącznik nr 1 do niniejszej procedury „Rejestr występujących
w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów
i pracowników”.
6. Dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
7. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrać dziecko w jak najszybszym czasie od momentu
powiadomienia.
8. Dziecko z objawami przekazywane jest rodzicom/opiekunom prawnym zgodnie z procedurą odbioru
dzieci ze szkoły.
9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

niezwłocznie

dyrektora

placówki

10. Nauczyciel opiekujący się pozostałymi uczniami dokładnie myje i dezynfekuje ręce. Instruuje dzieci,
aby umyły i zdezynfekowały ręce.
11. Uczniowie wraz z
i dokładnie wietrzona.

nauczycielem

opuszczają

salę,

która

jest

myta,

dezynfekowana

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy choroby górnych dróg
oddechowych w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów
epidemiologicznych.

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia
1. W czasie trwającej epidemii koronawirusa przez cały czas pobytu uczniów w szkole nauczyciele mają
obowiązek obserwować uczniów i monitorować ich stan zdrowia.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych lub uzyskania od ucznia informacji o złym
samopoczuciu nauczyciel ma obowiązek natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców, można dokonać
pomiaru temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (Załącznik nr 2).
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4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców o złym stanie zdrowia ucznia, korzystając z uzgodnionej
z nimi ścieżki szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod
wskazany numer telefonu.
5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail zobowiązani są do
systematycznego przeglądania poczty.
6. Rodzice powiadomieni o stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zobowiązani są do
przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem rodzice powinni zabrać dziecko
do domu i umówić wizytę u lekarza.
8. Gdyby pojawiały się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie
skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o występujących u dziecka
objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu zarekomenduje dalszy sposób postępowania.
9. W przypadku pojawienia się zagrożenie związanego z pogorszaniem się stanu zdrowia ucznia dyrektor
sprowadza fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, jeszcze przed przyjazdem
rodziców.
10. Jeśli to możliwe natychmiast powiadamia telefonicznie rodziców o pogorszeniu się stanu zdrowia
dziecka i podjętych działaniach.

Załącznik nr 1
do Procedury postepowania z uczniem z podejrzeniem zarażenia wirusem CODID 19

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH
WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW
L.p.

Imię i
nazwisko

COVID19
Data
Godzina
Osoba
Temperatura Tak/Nie
Klasa wystąpienia
Objawy
zgłoszenia zgłaszająca
ciała
(po
objawów
informacji
SANEPIDU)
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Załącznik nr 2
do Procedury postepowania z uczniem z podejrzeniem zarażenia wirusem CODID 19

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody/* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka
…………………………………………….. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
(imię i nazwisko dziecka)

*zaznacz swoje stanowisko
Kraśnik, dn. ……………. 2020 r.

…………………………………………..
( podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych wskazuję szybką
komunikację z rodzicami/ opiekunami dziecka i zobowiązuję się do jego odbioru w jak najszybszym czasie
z terenu placówki:
KANAŁ SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
Telefon 1
matka/opiekun prawny dziecka
ojciec/opiekun prawny dziecka
upoważniony opiekun
(imię i nazwisko)

________________________
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Telefon 2 (do pracy)

Procedura postępowania w razie stwierdzenia u pracownika Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę górnych dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów
wskazujących na chorobę, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
2. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą
sugerować zakażenie koronawirusem (np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,) powinien:
1) osłonić usta i nos maseczką/przyłbicą ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla
otoczenia oraz założyć rękawiczki lub zdezynfekować ręce,
2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną,
3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole
w wyznaczonym pomieszczeniu - izolatce,
4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
3. Pracownik z objawami choroby pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych
osób. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić
się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego
transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb
postępowania medycznego określa szpital.
4. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, a ten niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki
chorego pracownika.
5. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego
nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami choroby.
7. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały
się do niego, założyły maski/przyłbice, zdezynfekowały ręce. Otwiera okno – czeka w bezpiecznej
odległości od grupy na osobę wyznaczoną przez dyrektora na przejecie opieki nad uczniami.
8. Uczniowie wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora opuszczają salę, myją i dezynfekują dokładnie
ręce. Opuszczona sala jest myta, dezynfekowana i dokładnie wietrzona. Po dezynfekcji i wywietrzeniu
pomieszczenie może być ponownie używane.
9. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu
z lekarzem i Stacją SANEPID.
10. Izolatka, w której przebywał chory jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych
detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Po dezynfekcji
i wywietrzeniu pomieszczenie-izolatka oraz dezynfekcji obszaru w którym poruszała się osoba chora
może być ponownie używane.
11. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej
diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny
zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki
profilaktyczne.
12. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana
o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
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13. Dyrektor lub wyznaczony pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie
w szkole, z którymi kontaktowała się osoba podejrzana o zakażenie.
14. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym
o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi.
15. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Załącznik nr 1
do Procedury postepowania z pracownikiem z podejrzeniem zarażenia wirusem CODID 19

REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH
WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH PRACOWNIKA
L.p.

Imię i
nazwisko

Data
Godzina
Osoba
Temperatura
wystąpienia
Objawy
zgłoszenia zgłaszająca
ciała
objawów

17

COVID-19
Tak/Nie

(po informacji
SANEPIDU)

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia
lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem
potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący
zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub
pracownikiem szkoły.
2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować
osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły
o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do
dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
 przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
 pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej
przez ponad 15 minut,
 praca w bliskiej odległości,
 prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
 przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób,
które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
5. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
 imię i nazwisko,
 datę urodzenia,
 numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie
którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 płeć,
 adres miejsca zamieszkania,
 informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji
elektronicznej.
6. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione
w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia
i zakończenia.
7. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania
wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
8. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla
zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego szpitala.
9. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji,
gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
10. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania
w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
11. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
 pracownik może wrócić do pracy,
 dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
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kadry pedagogicznej

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały
bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali
uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
13. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą
zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu
i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
14. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:
1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,
2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to
możliwe – ich zniszczenie.
15. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu
szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
16. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli
występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.
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Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II
w Kraśniku
§ 1. Zasady ogólne.
1. Dla uczniów klas I-III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców –
na ich wniosek lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje
świetlicę.
2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.
3. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści
i działania wychowawczo-profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.
4. Zajęcia świetlicowe organizowane są w godzinach pracy świetlicy od 6.30 do 16.00 i uwzględniają
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne.
§ 2. Cele i zadania.
1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej
umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;
2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;
3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;
4) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
5) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci
( stosowanie się do regulaminów i zasad obowiązujących w okresie pandemii na terenie szkoły);
6) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
7) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;
8) rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;
9) pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;
10) podnoszenie kultury życia codziennego;
11) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);
12) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;
13) współpracę z nauczycielami wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy
szkolnej, a także z pedagogiem / psychologiem szkolnym celem zdiagnozowania potrzeb
i możliwości uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.
3. Do zadań świetlicy należy:
1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
2) stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;
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3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
(stosowanie się do regulaminów i zasad obowiązujących w okresie pandemii na terenie szkoły);
4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
6) wyrabianie u uczniów samodzielności;
7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
4. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
1) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;
2) zajęć utrwalających wiedzę;
3) gier i zabaw rozwijających;
4) zajęć sportowych.
5. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora
szkoły.
§ 3. Organizacja.
1. Dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb
środowiska i możliwości finansowych szkoły.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków
w grupie nie może przekraczać 25 osób. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie
szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy.
3. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:
1) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjnerealizację zawiesza się na czas pandemii,
2) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. religii, etyki.
4. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym w szczególności
dzieci obojga rodziców pracujących.
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie
pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych dziecka na „Karcie zgłoszenia dziecka do
świetlicy szkolnej”, pozostawianej w skrzynce kontaktowej szkoły lub skanu przesłanego na adres
e-mail świetlicy (sw.sp6@onet.pl) w terminie do dnia 07.09.2020 r.
6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje na podstawie zgłoszenia „Karta
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” rodziców/opiekunów prawnych wyznaczony przez dyrektora
doraźny zespół zadaniowy.
7. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez
okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
8. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
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9. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku.
§ 4. Zasady funkcjonowania.
1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rocznym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez Dyrektora
szkoły.
2. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły.
3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci zapisanych, które zostały
przyprowadzone przez nauczyciela do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach
lekcyjnych.
4. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli
świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu korzystania ze świetlicy
szkolnej.
5. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania ze wszelkich urządzeń elektronicznych przyniesionych
z domu przez uczniów.
6. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez
rodziców/ opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione przez rodziców w „Karcie zgłoszenia
dziecka do świetlicy” złożonej u wychowawcy świetlicy. Możliwe jest także przekazanie
jednorazowego upoważnienia poprzez e-mail świetlicy – sw.sp6@onet.pl.
7. Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez
rodziców/ opiekunów prawnych w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
8. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do
wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie (załącznik nr 1).
a) w przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
9. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przyprowadzania/odbierania dziecka zgodnie
z czasem określonym w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
10.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły,
w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
11.Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie szkoły
przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy.
12.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym
oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy na teren szkoły.
§ 5. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.
1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:
1) organizowanie wychowankom pomocy w nauce;
2) przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych;
3) organizowanie gier i zabaw ruchowych;
4) organizowanie wycieczek i spacerów-zawieszone na czas pandemii;
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;
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6) realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
7) kształtowanie nawyków higieny i czystości;
8) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;
9) tworzenie warunków do odrabiania lekcji;
10) współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi
specjalistami;
11) prowadzenie dokumentacji świetlicy w tym dziennika elektronicznego zajęć
i odnotowywanie w nim obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

świetlicy

§ 6. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.
1. Wychowanek ma prawo do:
1) bezpiecznego pobytu na świetlicy;
2) właściwie zorganizowanej opieki;
3) życzliwego traktowania;
4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
5) opieki wychowawczej;
6) poszanowania godności osobistej;
7) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
8) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
9) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu
świetlicy-dostępnego w okresie pandemii;
10) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
1) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;
2) przestrzegania zasad współżycia w grupie;
3) współpracy w procesie wychowania;
4) pomagania słabszym;
5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy;
6) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
7) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;
8) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.
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3. Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre
zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą, itp. w postaci:
1) pochwały ustnej;
2) pochwały na piśmie do rodziców –zakładka „Kontakty z rodzicami”;
3) pochwały na piśmie do wychowawcy – zakładka „Uwagi”.
2. Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy
przewidziane są następujące kary:
1) upomnienie ustne;
2) ostrzeżenie w obecności grupy;
3) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;
4) wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania;
5) skreślenie z listy wychowanków świetlicy;
6) rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą
obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
§ 7. Współpraca z rodzicami.
1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:
1) poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;
2) rozmowy telefoniczne;
3) dziennik elektroniczny;
Ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Osoby te obowiązane są do
przestrzegania reżimu sanitarnego tj. maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans społeczny,
przebywanie w wyznaczonym miejscu.
4) bezpośredni kontakt z wychowawcą świetlicy i rozmowa rodzica/opiekuna prawnego jest możliwa
po uprzednim uzgodnieniu drogą e-mailową lub telefoniczną. Wejścia osób są rejestrowane.
§ 8. Dokumentacja świetlicy.
1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1) kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu
komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;
2) Regulamin Świetlicy Szkolnej;
3) ramowy rozkład dnia;
4) roczny rozkład zajęć;
5) dziennik zajęć e-świetlica;
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6) sprawozdanie pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy ( po I semestrze i na koniec roku).
§ 9. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.
1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
COVID-19. W związku z tym złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością przyjęcia
ucznia do świetlicy szkolnej z powodu ograniczonej liczby miejsc jaką dysponuje placówka.
2. Ze względu na warunki lokalowe i reżim sanitarny do świetlicy przyjmowane są dzieci zdrowe bez
chorób współistniejących.
3. Nauczyciele świetlicy wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci
na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
4. Jeśli będzie taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom będą organizowane na terenie szkoły na
świeżym powietrzu.
5. Sala, w której odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażona jest w środki dezynfekcji rąk.
Nauczyciele zobowiązani są poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze
świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
6. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów
w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy
dydaktycznych i sprzętu.
7. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia się.
8. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na
infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
9. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon,
e-mail, e-dziennik.
10. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się
zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z pkt. 8 Procedury przyprowadzania
i odbierania ucznia ze szkoły.
11. Na czas trwania pandemii rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z deklaracją umieszczoną
w „Karcie zgłoszenia – Szczegółowy czas pobytu dziecka w świetlicy”.
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W KRAŚNIKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
(kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka)
I. DANE OSOBOWE UCZNIA
Nazwisko i imię dziecka …........................................................................................ klasa ……...........
Data urodzenia ….....................................................................
Adres zamieszkania ….................................................................................................................................
II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko matki/opiekuna
prawnego

Nr tel. kontaktowego

Nr tel. kontaktowego do pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
prawnego

Nr tel. kontaktowego

Nr tel. kontaktowego do pracy

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, iż moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez
rodziców/opiekunów prawnych ww. oraz z mojego upoważnienia przez następujące osoby pełnoletnie
lub osoby, które ukończyły 10 rok życia:
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Nr dowodu
osobistego

1
2
3
4
5
6
7
8
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Nr tel. kontaktowego

2. Moje dziecko, które ukończyło 7 rok życia ( Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087) będzie samodzielnie
opuszczać świetlicę w dniu ……………………………….. o godz. ……………………… .
(nazwa dnia tygodnia)

Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu.
Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu
i funkcjonowania mojego dziecka oraz do zapoznania się z regulaminem świetlicy szkolnej w SP 6.

Kraśnik, dn. ……… 2020 r.

…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna)

V . SZCZEGÓŁOWY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ (630 – 1600)
Dzień tygodnia

do godz.

od godz.

uwagi
przed lekcjami

PONIEDZIAŁEK

po lekcjach
przed lekcjami

WTOREK

po lekcjach
przed lekcjami

ŚRODA

po lekcjach
przed lekcjami

CZWARTEK

po lekcjach
przed lekcjami

PIĄTEK

po lekcjach
WIZERUNEK DZIECKA

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku
dziecka
w
publikacjach
papierowych
i
elektronicznych, w tym internetowych, związanych
z życiem szkoły,
 wyrażam zgodę na upublicznienie wyników
konkursów, turniejów poprzez wywieszenie ich na
szkolnej tablicy informacyjnej oraz na publikację
osiągnięć mojego dziecka w gablocie szkoły, na
stronie internetowej i na ekranie multimedialnym w
budynku szkoły;
 wyrażam zgodę na publikację prac mojego dziecka
(podpisanych imieniem i nazwiskiem) na tablicach
szkolnych.

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

□ TAK

□ NIE

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU
Oświadczam, iż wszystkie podane dane w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (Art. 272 KK).
Kraśnik, dn. ……………… 2020 r.

…………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1) - „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku; dane adresowe ul.
Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik;
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iodsp6@onet.pl lub
pisemnie na adres administratora;
 zgodnie z przepisami prawa informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji zadań związanych z działalnością świetlicy szkolnej;
 dane, które gromadzimy, przetwarza w naszym imieniu firma VULCAN, która pełni role podmiotu przetwarzającego;
 dane kontaktowe (nr tel., adres e-mail) będą przetwarzane wyłączenie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem
dziecka w nagłych okolicznościach oraz w razie potrzeby kontaktu wychowawca świetlicy – rodzic, szkoła - rodzic;
 wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające Państwa dane oraz dziecka przed:
udostępnieniem osobie nieupoważnionej, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem,
zniszczeniem;
 okres przez jaki będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów KPA,
ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późniejszymi zmianami);
 dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych,
związanych z życiem szkoły, dziennikiem elektronicznym świetlicy;
 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 przysługuje Państwu prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprawiania danych, żądania usunięcia danych
osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celami podanymi powyżej.

Kraśnik, dn…………… 2020 r.

…..................................................
( podpis rodzica /opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury ciała.
W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody/* na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka
…………………………………………….. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
(imię i nazwisko dziecka)

*zaznacz swoje stanowisko
Kraśnik, dn. ……………. 2020 r.

…………………………………………..
( podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych wskazuję szybką
komunikację z rodzicami/ opiekunami dziecka i zobowiązuję się do jego odbioru w jak najszybszym czasie
z terenu placówki:
KANAŁ SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
Telefon 1
matka/opiekun prawny dziecka
ojciec/opiekun prawny dziecka
upoważniony opiekun
(imię i nazwisko)

________________________
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Telefon 2 (do pracy)

Załącznik nr 1
ZMIANY DOTYCZĄCE OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka - klasa)

SZCZEGÓŁOWY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ (630 – 1600)
Dzień tygodnia

do godz.

od godz.

uwagi
przed lekcjami

PONIEDZIAŁEK

po lekcjach
przed lekcjami

WTOREK

po lekcjach
przed lekcjami

ŚRODA

po lekcjach
przed lekcjami

CZWARTEK

po lekcjach
przed lekcjami

PIĄTEK

po lekcjach

Kraśnik, dn. …….. 2020 r.

………………………………………
( czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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Załącznik nr 2
JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA DZIECKA PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ PODANA
W „KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ”

Ja, niżej podpisany(a) upoważniam ………………………………………………….legitymującego się nr dowodu
(imię i nazwisko)

osobistego …………………………… do odbioru mojego dziecka ……………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w dniu ……………………………. o godzinie …………………….. ze świetlicy szkolnej.

Kraśnik, dn. …………….. 2020 r.

………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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Procedura mycia, dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych w świetlicy przy
Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres dezynfekcji
pomieszczenia świetlicy: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka.
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
Etap 1: mycie, czyszczenie,
1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć ciepłą wodą
z dodatkiem łagodnego środka myjącego.
2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — należy wyczyścić rowki, zagłębienia oraz
chropowate powierzchnie.
Etap 2: dezynfekcja
1. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
2. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym powietrzu.
4. Zdezynfekowane zabawki odstawione zostają na noc w kwarantannie (do całkowitego wyschnięcia
środka dezynfekcyjnego).
Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek
Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane
Zabawki wykonane z plastiku, metalu lub drewna należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem
łagodnego środka myjącego. Następnie zabawki są dezynfekowane i odłożone do wyschnięcia
(kwarantanna).
UWAGA
 W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte
i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości
skutecznej dezynfekcji.
 W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do
ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w osobistym
piórniku ucznia.
Kredki/flamastry/długopisy
Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego są wykonane - nie zaleca się mycia ich z użyciem
wody. Kredki/flamastry/długopisy, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji
przecierane będą chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym.
Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji
Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz łagodny środek myjący
(np.: mydło). Drugi etap – dezynfekcja przy użyciu odpowiedniego preparatu.
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Regulamin biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
§1. Cele i zadania.
1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:
1) służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów;
2) służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
3) pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji;
4) wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;
5) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców;
6) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
2. Funkcje biblioteki:
1) kształcąca poprzez:
a) rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną
i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
b) przysposabianie ich do samokształcenia,
c) aktywne uczestniczenie w realizacji szkolnego programu ścieżek międzyprzedmiotowych,
d) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
e) kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
f) wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych
oraz sprzętu komputerowego;
2) opiekuńcza poprzez:
a) rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
b) wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielanie pomocy
w ich przezwyciężaniu,
c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: ekologicznego, profilaktyki prozdrowotnej,
przeciwdziałaniu uzależnieniom, ekologicznych,
d) otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
e) wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im
literatury pedagogicznej;
3) kulturalna poprzez:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia.
3. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
1) popularyzacja nowości wydawniczych;
2) statystyka czytelnictwa;
3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu
informacyjnego;
4) komputeryzacja biblioteki;
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5) wystawki tematyczne i okolicznościowe;
6) renowacja i konserwacja księgozbioru.
4. Biblioteka składa się z:
1) wypożyczalni;
2) czytelni (w czasie występowania pandemii COVID-19 korzystanie z czytelni jest zawieszone);
3) pracowni multimedialnej (w czasie występowania pandemii COVID-19 korzystanie z pracowni
multimedialnej jest zawieszone).
§2. Zbiory
1. Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu
dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
2. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
1) dokumenty piśmiennicze:
a) wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, teksty
źródłowe itp.),
b) podręczniki i programy szkolne dla uczniów i nauczycieli,
c) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
d) lektury uzupełniające do języka polskiego,
e) literaturę popularnonaukową i naukową,
f) wybrane pozycje z literatury pięknej,
g) wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa,
h) czasopisma:
- dla dzieci i młodzieży,
- specjalistyczne dotyczące specjalności nauczanych w szkole,
- ogólnopedagogiczne,
- naukowe i popularnonaukowe,
- społeczno-kulturalne,
- gazety,
- inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania i zajęć
edukacyjnych,
- podstawowe wydawnictwa z psychologii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki stanowiące pomoc
w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i pedagogizacji rodziców;
- inne, zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli;
2) dokumenty niepiśmiennicze:
a) nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD),
b) materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,
c) filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe.
3. W bibliotece szkolnej stosuje się następujące zasady rozmieszczenia zbiorów:
1) księgozbiór podstawowy w wypożyczalni;
2) czasopisma w czytelni;
3) zbiory wydzielone (częściowo wymienne) np. słowniki, atlasy w pracowniach i klasach.
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4. Księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo-alfabetycznym:
1) dział lektur według układu alfabetycznego;
2) literatura naukowa, fachowa, popularnonaukowa według UKD;
3) księgozbiór dla nauczycieli według UKD;
4) wydzielony dział literatury dotyczącej „Godzin do dyspozycji wychowawcy”;
5) wszystkie zbiory biblioteczne opatrzone są sygnaturą;
6) zbiory audiowizualne ułożone są według poszczególnych typów zbiorów w układzie numerycznym.
§3. Organizacja udostępniania zbiorów.
1. Uczniowie i pracownicy szkoły mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
1) uczniowie szkoły;
2) pracownicy szkoły;
3. Każdy uczeń klasy pierwszej i nowo przyjęty do szkoły zapoznaje się z regulaminem biblioteki
szkolnej.
4. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe, czasopisma)
udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki można wypożyczać do domu.
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czasopisma, płyty CD, DVD lub innego nośnika
informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez
bibliotekarza.
§4. Zasady korzystania z biblioteki.
1. Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym w godzinach zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym na dany rok szkolny.
2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
3. Każdy uczeń może jednorazowo wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, a za zgodą
bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może
uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem
terminu jej zwrotu.
5. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia
następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki (rezerwacja książek realizowana według kolejności
zgłoszeń).
7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej
uszkodzenia.
8. Uczniowie i pracownicy, którzy kończą naukę i pracę, zobowiązani są do zwrotu książek.
9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń,
notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek, itp.).
10. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem przepisów
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, uwzględniając dozwolony użytek w edukacji.
11. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń.
12. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
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§5. Zasady korzystania z czytelni.
W czasie pandemii COVID-19 korzystanie z czytelni jest zawieszone!
1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism
i zbiorów wypożyczalni.
3. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na regałach, a do innych zbiorów za
pośrednictwem bibliotekarza.
4. Przed opuszczeniem czytelni, czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić
bibliotekarzowi.
5. Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza, z zachowaniem przepisów
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, uwzględniając dozwolony użytek w edukacji.
6. Książki i czasopisma powierza się opiece czytelnika, który odpowiada za nie materialnie.
§6. Zasady korzystania z pracowni multimedialnej.
W czasie pandemii COVID-19 korzystanie z pracowni multimedialnej jest zawieszone!
1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać czytelnicy określeni w § 3 ust. 2.
2. Dostęp do komputerów (Internetu) jest możliwy w godzinach pracy biblioteki.
3. Uczeń przed rozpoczęciem pracy z komputerem zobowiązany jest:
1) uzupełnić harmonogram pracy przy komputerze (godzina rozpoczęcia i zakończenia, strony
internetowe).
4. Internet w bibliotece szkolnej służy do wyszukiwania informacji o charakterze edukacyjnym.
5. Przy każdym stanowisku komputerowym może przebywać jedna osoba.
6. Osoby korzystające z komputera w bibliotece zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.
7. Nie wolno:
1) przeprowadzać konfiguracji komputerów;
2) odłączać i dołączać innych urządzeń np. słuchawki;
3) instalować programów własnych oraz z Internetu;
4) wkładać własnych płyt, napędów, pendrive’ów bez zgody bibliotekarza.
8. W przypadku zniszczenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty napraw sprzętu
i instalację oprogramowania ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
§ 7. Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.
1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
w związku z wystąpieniem COVID-19.
2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz jeżeli dystans
odległości między uczniem a nim jest mniejszy niż 1,5 m założyć maseczkę/przyłbicę.
3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co
godzinę.
4. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały
i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika
biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, pracownikowi.
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5. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy
biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce do pojemników opisanych datą (strefa niedostępna dla
użytkownika). Na koniec dnia lub po zapełnieniu pojemnika wynoszony jest on z biblioteki na czas
kwarantanny. Po upływie zalecanego czasu książki są przynoszone i układane przez bibliotekarza na
półki do ponownego wypożyczenia.
6. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali
z książek, materiałów, które odkładane są na kwarantannę do pojemnika.
7. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w pomieszczeniu biblioteki
i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu społecznego między
osobami.
8. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na
infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
9. Z biblioteki nie mogą korzystać rodzice oraz osoby spoza szkoły.
10. W bibliotece szkolnej jednorazowo może przebywać dwóch uczniów – osoba wypożyczająca i osoba
oddająca książki. Ze względów bezpieczeństwa przejście do biurka bibliotekarza podzielone zostało na
dwie strefy:
W celu zminimalizowania możliwości zakażenia wirusem w punkcie obsługi wyznacza się oddzielne
strefy komunikacji:
dla osoby, która oddaje książkę:
droga brudna – od wejścia do biblioteki przy stolikach z komputerami do biurka bibliotekarza.
Uczeń lub pracownik szkoły wchodzi dezynfekuje ręce przy wejściu płynem dezynfekującym
i wyznaczonym szlakiem podchodzi do bibliotekarza by oddać książki;
dla osoby, która wypożyczyła książkę:
droga czysta –od biurka bibliotekarza obok regałów z książkami do wyjścia.
Po wypożyczeniu książek uczeń lub pracownik szkoły idzie od biurka bibliotekarza obok regałów
z książkami do wyjścia z biblioteki.
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Procedura i harmonogram wydawania posiłków przygotowywanych przez ajenta
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku
1. Przed wejściem do stołówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%).
Osoby wchodzące/wychodzące obowiązkowo dezynfekują nim dłonie.
2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
3. Uczniowie klas I-III na stołówkę przychodzą i wychodzą pod opieką nauczyciela świetlicy.
4. Przed wyjściem do stołówki nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli
ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.
5. Nauczyciel może wejść z uczniami do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:
 pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów
i oparć krzeseł,
 pomieszczenie zostało wywietrzone.
6. Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu
zajmować wyznaczone miejsca przy stołach.
7. Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków.
Porządku pilnuje nauczyciel świetlicy przebywający z grupą na stołówce.
8. Posiłki uczniom wydają 2 osoby zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i maseczkę/przyłbicę.
9. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 60 0C z dodatkiem
detergentu i wyparzane.
10. Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel informuje pracownika obsługi o wyjściu z grupą ze
stołówki.
11. Po każdej grupie pracownik ajenta wyposażony w środki ochrony osobistej (fartuch,
maseczka/przyłbica i rękawiczki) sprząta jadalnię: wietrzy, myje i dezynfekuje blaty stołów
i oparcia krzeseł.
12. W jednym czasie na stołówce posiłki może spożywać nie więcej niż 56 uczniów.
Harmonogram wydawania posiłków
Grupa

Klasy

Planowany czas pobytu na stołówce

I (klasy I-III)

11.30 – 12.00

II (klasy IV-VIII)

12.30 – 13.00

III (klasy I-III)

13.30 -14.00
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