Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/2020-21
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcu
z dnia 12.10.2020r.

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Malcu
w strefie żółtej lub czerwonej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Niniejsze zasady obowiązują nauczycieli, pracowników, rodziców/prawnych
opiekunów oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Malcu.
 Zasady określają działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje szkoła w celu
zminimalizowania możliwości zakażenia COVID-19 w przypadku pracy w strefie żółtej
lub czerwonej.
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz zasady określone
w Procedurze Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Malcu z dnia 31.08.2020r.
2. W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie żółtej lub czerwonej dodatkowo:
1) zaleca się:
 w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni;
 zachowanie 1,5 dystansu społecznego podczas pobytu w szkole.
2) wprowadza się:
 obowiązek stosowania przez nauczycieli, pracowników i uczniów osłony ust i nosa
w przestrzeni wspólnej (np. korytarze, łazienki, toalety, szatnie, hol szkoły, biblioteka,
sekretariat);
 obowiązek samodzielnego mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała
przez wszystkich pracowników przed przystąpieniem do pracy, a w przypadku gdy jest
ona równa albo przekracza 38°C, pracownik nie powinien podjąć pracy i powinien
skorzystać z teleporady medycznej;
 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub
pracownika szkoły obowiązkowy pomiar temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem
bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców ucznia/ prawnych
opiekunów w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; w przypadku pracownika – pracownik
nie podejmuje pracy; w czasie oczekiwania na rodziców/prawnych opiekunów - uczeń
zostaje umieszczony w izolatce;
 zakaz organizowania wyjść grupowych, wycieczek szkolnych, imprez szkolnych;






zakaz wchodzenia rodziców odbierających uczniów ze świetlicy (rodzic/ prawny
opiekun po poinformowaniu pracownika szkoły oczekuje na ucznia przed budynkiem
szkoły);
zakaz wchodzenia osób postronnych na teren szkoły;
konsultacje rodziców z nauczycielami/ pedagogiem/wychowawcami wyłącznie za
pośrednictwem mobidziennika lub telefonicznie. W wyjątkowych przypadkach
osobiście po uzgodnieniu terminu z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem.

3) Uczniowie ze zmniejszoną odpornością na choroby (zgodnie ze wskazaniem
lekarskim/ po konsultacji medycznej) na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów po
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły mają możliwość pozostania w domu. Wychowawca
z uzgodnieniu z rodzicami zapewnia uczniowi kontakt ze szkołą na ten czas.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W okresie funkcjonowania szkoły w strefie żółtej lub czerwonej wszelkie sprawy
dotyczące pracy szkoły należy załatwiać drogą elektroniczną przez mobidziennik lub za
pomocą poczty elektronicznej – spmalec@edukacja.kety.pl.
2. Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Malcu w strefie żółtej lub czerwonej
wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują w okresie obowiązywania strefy
żółtej lub czerwonej.

