REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W LO TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

(na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS dla szkół obowiązujących od 01.09.2020)
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
2. Uczniowie ze stałymi lub okresowymi objawami alergicznymi i astmatycznymi muszą dostarczyć
do wychowawców oświadczenie od rodziców o takich schorzeniach, w pierwszych dniach roku
szkolnego (na pierwszą lekcję wychowawczą).
3. Przy wejściu do budynku uczniowie, nauczyciele inni pracownicy i osoby z zewnątrz muszą zgodnie
z instrukcją użyć środka dezynfekującego do rąk z automatycznego, bezdotykowego urządzenia
znajdującego się za drzwiami wejściowymi. Na piętrach, we wskazanych na plakatach miejscach,
znajdują się płyny dezynfekcyjne do doraźnego użycia przez pracowników szkoły i uczniów.
4. Osoby inne niż uczniowie i pracownicy szkoły mogą wejść do szkoły, po uprzednim założeniu
maski lub przyłbicy i zgłoszeniu się na portierni, celem pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk.
Obowiązuje ich minimum 1,5 m dystans od pracowników szkoły i uczniów. Osoby te oczekują na
wezwanie w wyznaczonej strefie przebywania na parterze.
5. Zalecane jest ograniczanie wizyt w szkole rodziców uczniów i preferowanie z dziećmi kontaktów
telefonicznych (na przerwach) a z nauczycielami przez e-dziennik.
6. W przypadku objawów infekcji zaobserwowanych u ucznia (zwłaszcza natarczywy kaszel, gorączkamierzona bezdotykowym termometrem w szkole), po zgłoszeniu tego faktu Dyrektorowi szkoły, uczeń
będzie oczekiwał w izolatce na odbiór ze szkoły przez rodziców. Rodzice są zobowiązani
do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny, w szczególności: częste mycie rąk (zwłaszcza
po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety), okresowa dezynfekcja sprzętów
szkolnych (krzeseł, ławek uczniowskich). Zaleca się także trzymanie toreb, plecaków na podłodze (nie
ławce), zasłanianie ust i nosa w trakcie kaszlu lub kichania w odpowiedni sposób, nie wymienianie
się przez uczniów przyborami szkolnymi, książkami, telefonami itp., wietrzenie klas po każdej lekcji.
8. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły nie mają obowiązku używania masek (przyłbic) w szkole
ale w sytuacjach bliskiego kontaktu szkoła zaleca ich stosowanie.
9. W trakcie przerw (o ile pozwoli na to aura i organizacja dyżurów), ograniczona liczba uczniów będzie
mogła skorzystać z wyjścia przed budynek szkoły celem zaczerpnięcia świeżego powietrza.
Po powrocie do szkoły należy zdezynfekować ręce.
10. Na lekcjach wychowania fizycznego zaleca się ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych.
Obowiązuje na nich odrębne zarządzenie Dyrektora szkoły w/s zasad BHP na zajęciach z WF.
11. Zasady korzystania z biblioteki zostaną wywieszone przed okienkiem bibliotecznym na parterze.
Zaleca się nie gromadzenie tam uczniów i wykonywanie poleceń portierów i bibliotekarza w zakresie
poruszania się na parterze. Uczniowie i nauczyciele muszą się liczyć z 2 dniową kwarantanną książek,
oddanych wcześniej przez wypożyczających.
12. W szkole dostępne są dla uczniów i pracowników dystrybutory z wodą. Każdy korzystający
zobowiązany jest do posiadania własnego pojemnika na wodę (butelki, kubki) i odpowiada za jego
stan higieniczny.
13. Spożywanie posiłków zwłaszcza ciepłych w szkole odbywa się w ściśle określonych
(oznakowanych) miejscach, przy zastosowaniu odpowiedniej min.1,5 m odległości od siebie, przy
zachowaniu szczególnej dyscypliny higienicznej (m.in. nie wolno stawiać na blatach stołów innych
przedmiotów niż jedzenie, w tym telefonów komórkowych). Blaty stołów służących do spożycia
posiłków są dezynfekowane po każdej przerwie.
14. Zużyte środki higieny osobistej należy wyrzucać do kubłów oznaczonych ”odpady higieniczne”
rozlokowanych na korytarzach. Nie wolno ich zostawiać w klasach, na korytarzach (poza kubłami),
wrzucać do ubikacji.
15. Uczniowie są zobowiązani do przechowywania odzieży wierzchniej w swoich szafkach. Nie
wolno pozostawiać jej na korytarzach. Jeżeli ubranie będzie mokre, na parterze będzie możliwość
pozostawienia jej do wyschnięcia na przygotowanym wieszaku. Zabrania się wchodzenia do sal
w kurtkach, płaszczach itp.
16. Zasady obowiązujące nauczycieli i pracowników szkoły zostały określone odrębnym zarządzeniem
Dyrektora, dotyczącym działania w przypadku podejrzenia zakażenia na terenie szkoły.

