WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
W KONINIE W CZASIE EPIDEMII
Obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.
I. Zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły.
1. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób
z zewnątrz do niezbędnego minimum.
2. W budynku szkoły w wyznaczonych obszarach mogą przebywać tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Wszystkich obowiązuje stosowanie środków ochronnych: maseczka,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
4. Przy wszystkich wejściach do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie
z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Osoby z zewnątrz załatwiający sprawy wchodzą głównym wejściem
i kierują się bezpośrednio do sekretariatu szkoły.
II. Kontakty.
1. Rekomenduje się rodzicom/opiekunom kontakt z wychowawcą
i nauczycielami poprzez edziennik, kontakt telefoniczny lub w inny
ustalony między stronami sposób.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnych numerów
telefonów.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do obierania telefonu ze szkoły bez
zbędnej zwłoki.
4. Rodzice / opiekunowie uczniów przyprowadzają/odbierają dzieci
w wyznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły. Należy
zachowywać bezpieczny odstęp - dystans od kolejnego opiekuna
z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m. Obowiązuje zasada: 1 rodzic/opiekun
z dzieckiem/dziećmi.
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców/opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
III. Zasady przebywania w budynku szkoły dla uczniów.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny
lub izolacji domowej.
2. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko
w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły.
3. Obowiązują następujące zasady higieny:
a) częste mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie: bezzwłocznie po
przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem;
b) ochrona podczas kichania i kaszlu;

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Uczniowie klas I-III:
a/ wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły głównym
wejściem,
b/ uczą się w wyznaczonych salach na parterze szkoły,
c/ korzystają z toalet tylko na parterze szkoły,
d/ w razie niepogody przerwy międzylekcyjne spędzają na parterze
szkoły.
5. Uczniowie klas IV-VI:
a/ wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły od strony Orlika
bocznym wejściem przy kuchni; wchodzą na I piętro i schodzą drugą
klatką schodową,
b/ uczą się w wyznaczonych salach na I piętrze,
c/ korzystają z toalet tylko na I piętrze szkoły,
d/ w razie niepogody przerwy międzylekcyjne spędzają na I piętrze.
6. Uczniowie klas VII-VIII:
a/ wchodzą do budynku i wychodzą z budynku szkoły od strony płyty,
boisko z placem zabaw; wchodzą na II piętro i schodzą pierwszą klatką
schodową,
b/ uczą się w wyznaczonych salach na II piętrze,
c/ korzystają z toalet tylko na II piętrze szkoły,
d/ w razie niepogody przerwy międzylekcyjne spędzają na II piętrze.
7. Uczniowie klas I-VIII odbywają lekcje informatyki w sali 202, do której
przechodzą z nauczycielem uczącym przedmiotu.
8. Zaleca się, aby w sprzyjających warunkach atmosferycznych wszyscy
uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywali na boiskach.
9. W czasie przerw na boisku przy Orliku przebywają uczniowie klas
VI-VIII.
10. W czasie przerw na boisku – płycie przebywają uczniowie klas I-V.
11. Zaleca się uczniom zachowanie dystansu w czasie przebywania na
korytarzach szkolnych.
12. Podczas przerw międzylekcyjnych na wspólnych przestrzeniach
obowiązuje używanie maseczki.
13. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych rezygnuje się z ćwiczeń, w których nie
można zachować dystansu.
14. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z zachowaniem ograniczeń,
zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Odbywają się po zajęciach
obowiązkowych, w małych grupach. Szczegółowe ustalenia podaje
nauczyciel prowadzący.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej
szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
16. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do
domu.
17. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. Każdy uczeń posiada własną szafkę szkolną, która znajduje się na
korytarzu szkolnym. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego przebywania
przy szafkach.

19. Zasady korzystania z szafek szkolnych określa regulamin zamieszczony
na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła – link
IV. Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego.
1. W sali gimnastycznej podłoga czyszczona jest detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy
dezynfekowany jest po każdym jego użyciu przez daną klasę.
2. Sale gimnastyczne wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
4. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na
otwartej przestrzeni.
5. Nauczyciel wychowania fizycznego sprowadza uczniów po przerwie
międzylekcyjnej do przebieralni wf.
6. Uczniowie przebierają się w przebieralniach dziewcząt i chłopców osobno
pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.
7. Nauczyciel przechodzi z uczniami na salę gimnastyczną lub w inne
miejsce, w którym odbywać się będą ćwiczenia.
8. Po zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów do przydzielonej sali
lekcyjnej.
V. Zasady organizacji zajęć z szermierki.
1. Zajęcia z szermierki odbywają się w sali szermierczej przy KDK Konin.
2. Na zajęcia z szermierki uczniowie idą pod opieką nauczyciela szermierki.
3. W sali szermierczej używany sprzęt sportowy dezynfekowany jest
po każdych zajęciach.
4. Podłoga czyszczona jest detergentem lub dezynfekowana po każdym
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
3. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby
częściej.
4. Podczas realizacji zajęć szermierki rezygnuje się z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
5. Uczniowie przebierają się na zajęcia i po zajęciach w rozbieralniach pod
nadzorem nauczyciela szermierki. Osobno dziewczęta, osobno chłopcy.
6. Po zajęciach nauczyciel wraca z uczniami do szkoły lub uczniowie na
podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna idą bezpośrednio do
domu.
VI. Zasady organizacji zajęć z piłki nożnej (dotyczy dziewcząt klas VIIa/s
i VIIIa/s).
1. Zajęcia z piłki nożnej odbywają się na stadionie przy ul. Podwale 1 lub
boiskach Orlik przy SP6.
2. W czasie niepogody mogą odbywać się w obiektach ZSEG przy ul.
Wyszyńskiego 3 lub Bydgoskiej 2a lub w hali Rondo ul. Al. 1-go Maja 1a.
3. Na zajęcia z piłki nożnej uczennice idą pod opieką nauczyciela piłki
nożnej.
4. W obiektach używany sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdych
zajęciach.
5. Podłoga czyszczona jest detergentem lub dezynfekowana po każdym
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

6. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby
częściej.
7. Podczas realizacji zajęć piłki nożnej rezygnuje się z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
8. Uczniowie przebierają się na zajęcia i po zajęciach w rozbieralniach pod
nadzorem nauczyciela.
9. Po zajęciach nauczyciel wraca z uczniami do szkoły lub uczniowie na
podstawie oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna idą bezpośrednio do
domu.
VII. Biblioteka szkolna
1. Korzystanie z biblioteki szkolnej reguluje regulamin zamieszczony na
stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice – link.
2. Do regulaminu wprowadza się zapisy w związku z sytuacją epidemiczną.
VIII. Świetlica szkolna.
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych. Zaleca się prowadzenie rekreacji na
świeżym powietrzu.
2. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
4. Ze świetlicy szkolnej usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można
dezynfekować.
5. Korzystanie ze świetlicy szkolnej reguluje regulamin zamieszczony na
stronie internetowej w zakładce Rodzice – link.
IX. Stołówka szkolna.
1. W regulaminie stołówki szkolnej wprowadza się nowe zasady wydawania
obiadów.
2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie obiadów lub w miarę możliwości
- spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
3. Wydawanie obiadów odbywać się będzie według ściśle określonych
godzin dla poszczególnych klas.
4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków wykonuje się czyszczenie blatów
stołów i siedzisk krzeseł po każdej grupie.
5. W stołówce nie stosuje się samoobsługi.
6. Dania i sztućce będą podawane przez obsługę stołówki.
7. Osoby wchodzące na stołówkę mają założone maseczki i przed wejściem
muszą dezynfekować ręce.
8. Korzystanie ze stołówki szkolnej reguluje regulamin zamieszczony na
stronie internetowej szkoły w zakładce Szybki Dostęp – link.
X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów.
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę
powyżej 38oC, kaszel, duszności, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu - Izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych
osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
2. Pomiar temperatury wykonuje się termometrem bezdotykowym.
3. Rodzic/ opiekun dziecka wyraża zgodę na pomiar temperatury
termometrem bezdotykowym. Wyniki pomiarów nie będą nigdzie
zapisywane/rejestrowane.
4. Uczeń wykazujący objawy choroby niezwłocznie zakłada maseczkę.
XI. Postanowienia końcowe
1. Monitorowane będą wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, poręczy, powierzchni
płaskich, w tym blatów stolików uczniowskich, nauczycielskich, biurek,
wyłączników oraz klawiatury komputerów i myszek.
2. Z sal lekcyjnych klas I-III usunięto przedmioty i sprzęt, których nie
można dezynfekować.
3. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są przed lekcjami
oraz co najmniej raz na godzinę, również w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
4. Szkoła zastrzega sobie prawo do aktualizowania regulaminu o czym
niezwłocznie będzie informować wszystkich zainteresowanych.
Opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny
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