Placówka Edukacyjna KODII
ul. Mickiewicza 36N, 06-100 Pułtusk
Regulamin Placówki Edukacyjnej KODII
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.
493 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1386).
4. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 7 sierpnia 2020 roku.

§1
Zasady postępowania uczniów przed rozpoczęciem zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczeń może wejść do szkolnej poczekalni nie wcześniej niż 10 min przed
rozpoczęciem zajęć.
3. Po wejściu do sali lekcyjnej uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
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§2
Organizacja zajęć dydaktycznych
Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie zajmują wyznaczone miejsca przy
komputerach i nie zmieniają ich bez zgody prowadzącego zajęcia.
Sąsiadujące stanowiska przedzielone są przezroczystymi płytami. Podczas
zajęć każdy uczeń pozostaje w wydzielonej strefie.
Uczniowie korzystają z urządzeń tylko na swoim stanowisku, nie dotykają
sąsiedniej myszy ani klawiatury, nie pożyczają sobie przyborów.
Nauczyciel dokłada wszelkich starań, aby metody i formy pracy z uczniami
odpowiadały zasadom bezpieczeństwa.
Sprzęt oraz powierzchnie dotykane przez uczniów są dezynfekowane po
każdych zajęciach. Sala jest wietrzona.
W sali lekcyjnej oraz toalecie szkolnej znajdują się płyny dezynfekcyjne.
Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie opuszczają teren placówki.
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§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
W przypadku wystąpienie u ucznia niepokojących objawów infekcji górnych
dróg oddechowych lub złego samopoczucia nauczyciel niezwłocznie
telefonicznie kontaktuje się z rodzicem. Dziecko wyposażone zostaje w osłonę
ust i nosa i oczekuje na rodzica w szkolnej poczekalni.
Po opuszczeniu poczekalni przez ucznia, zostaje ona zdezynfekowana i
wywietrzona.
W przypadku braku kontaktu z prawnym opiekunem nauczyciel dzwoni pod
numer alarmowy 999 lub 112.
W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń wydanych przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
Wszystkie osoby przebywające w tym samym czasie w szkole, co osoba
podejrzana o zakażenie, informowane są o zaistniałej sytuacji i proszone o
stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronach: https://gis.gov.pl
oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus.

§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Zajęcia prowadzić mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W przypadku wystąpienie u nauczyciela niepokojących objawów infekcji
górnych dróg oddechowych potwierdzonym pomiarem temperatury powyżej
37,5℃ zajęcia zostają odwołane, a placówka tymczasowo zamknięta.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS CoV - 2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń wydanych przez państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.
4. Wszystkie osoby przebywające w tym samym czasie w szkole co osoba
podejrzana o zakażenie informowane są o zaistniałej sytuacji i proszone o
stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na stronach: https://gis.gov.pl
oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus.
§5
Organizacja spotkań prawnych opiekunów z nauczycielami
1. Opiekun prawny może przyjść do szkoły bez objawów choroby sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
2. Przed wejściem do szkoły lub w wejściu, prawny opiekun dezynfekuje dłonie,
zasłania usta i nos.

