
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Regulamin wstępu i przebywania na terenie szkoły

1. W związku z ogłoszonym stanem pandemii na terytorium całego kraju oraz
rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 z dniem 1 września 2020 wprowadza
się szczegółowe wytyczne regulujące wstęp na teren szkoły. Niniejsze zapisy
zostały  sformułowane  w  trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów  oraz
pracowników  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  Tytusa  i  Jana  Działyńskich
w Plewiskach,  a  także  ograniczenia  skutków  rozprzestrzeniania  się  choroby
spowodowanej wirusem COVID-19.

2.  Za  teren  szkoły  uważa  się  budynek  szkoły  wraz  z  przyległym  terenem
otwartym  oraz  boiskiem  szkolnym,  a  także  sale  modułowe  umieszczone
w kontenerach  i  sale  w  domu  katechetycznym  podczas  trwania  zajęć
dydaktycznych  oraz  wychowawczo-opiekuńczych  zwanych  dalej  przestrzenią
dydaktyczną.

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, nauczyciele,
prawni opiekunowie, osoby wypełniające zadania na rzecz szkoły oraz petenci
i osoby postronne zobowiązane są do stosowania skutecznej osłony nosa i ust.

4. Osoby bez zasłoniętej twarzy  nie będą wpuszczane do budynku szkolnego,
sal  modułowych  i  sal  w  domu  katechetycznym   oraz  będą  proszone
o opuszczenie terenu szkoły.

5. Do szkoły, w uzasadnionym przypadku, mają wstęp jedynie osoby zdrowe.

6. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji  rąk przy wejściu do budynku
szkolnego i pozostałych przestrzeni dydaktycznych.

7.  Uzasadniony wstęp do budynku szkolnego lub przestrzeni  dydaktycznych
dotyczy:

a) pomocy dziecku przedszkolnemu w przebraniu,
b)  koniecznego  kontaktu  z  sekretariatem  szkolnym  po  uprzednim
umówieniu, 
c) spotkania z dyrektorem i wicedyrektorami po uprzednim umówieniu,
d) wykonywania zadań na rzecz szkoły w trybie cyklicznym lub doraźnym
za zgodą dyrektora lub wicedyrektorów,
e) udzielonej przez dyrektora lub wicedyrektorów zgody na wejście,
f) udziału w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.

8.  Wejścia  do  szkoły  są  monitorowane  i  wyposażone  w  system  kontroli
dostępu.

9. Osoby zamierzające wejść do budynku szkolnego są zobowiązane:
a)  uczniowie,  pracownicy  szkoły  –  do  stosowania  ochrony  osobistej
opisanej w pp. 3, 5 i 6,
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b)  rodzice,  opiekunowie,  petenci,  osoby wykonujące zadania  na  rzecz
szkoły - do stosowania ochrony osobistej opisanej w pp. 3, 5 i 6, a także
podania  celu  wizyty,  czekania  na  zweryfikowanie  zasadności  wejścia
do szkoły oraz wpisanie się do księgi wejścia/wyjścia. 

10.  Przy  wyjściu  ze  szkoły  należy  podać  godzinę  opuszczenia  budynku
szkolnego.

11. Dane personalne z księgi wejścia/wyjścia mogą być wykorzystane podczas
poszukiwania osób przez PPIS lub PSSE.

12. W przypadku, gdy wizyta osoby postronnej zbiegnie się w czasie z przerwą
śródlekcyjną,  osoba  taka  jest  zobowiązana  czekać  do  zakończenia  przerwy
i wejścia uczniów do sal.

13. Jeżeli zakończenie wizyty osoby postronnej zbiegnie się w czasie z przerwą
śródlekcyjną,  osoba  taka  jest  zobowiązana  czekać  w  miejscu  spotkania
z pracownikiem szkoły do zakończenia przerwy i wejścia uczniów do sal.

14.  Zaleca  się  zdalny  kontakt  z  pracownikami  szkoły  za  pośrednictwem
telefonu, e-dziennika lub poczty elektronicznej, a także pozostawienie pisma,
opatrzonego  informacją  wskazującą  adresata,  w  skrzynce  podawczej
ulokowanej przy recepcji.

15.  W  budynku  szkoły  opiekunowie  żegnają  się  z  uczniami  na  parterze
w okolicach recepcji i sal 001, 002 oraz nie wchodzą na kolejne kondygnacje.

16. W przypadku dzieci przedszkolnych dopuszcza się pomoc opiekuna przy
rozbieraniu i ubieraniu z zachowaniem zasady odstępu społecznego.

17.  Opiekunowie  dzieci  przedszkolnych  winni  uwzględnić  w  swoim
harmonogramie  przyjścia  wydłużony  czas  oczekiwania  na  wejście  i  pomoc
w przebraniu dziecka.

18. W przypadku organizacji spotkań dla rodziców rezygnuje się z obowiązku
wpisania się do księgi wejścia/wyjścia. Ewidencją pobytu w takim przypadku
jest  lista  obecności  sporządzana  przez  wychowawcę  klasy  lub  nauczyciela
prowadzącego spotkanie.

19.  W  sekretariacie  szkoły  obsługiwana  jest  jedna  osoba.  Pozostałe  osoby
oczekują  na  załatwienie  sprawy  przed  wejściem  do  sekretariatu.  Przed
wejściem do sekretariatu należy zdezynfekować ręce.

20. Petenci podczas spotkań na terenie szkoły mają skutecznie zasłonięte usta
i nos.

21.  Podczas  trwania  zajęć  szkolnych  zabronione  jest  przebywanie  osób
postronnych na obiektach sportowych i placu zabaw szkoły.



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

22.  Rodzice lub opiekunowie oczekujący na uczniów winni zachować odstęp
społeczny na terenie szkoły.

23.  Osoby  przebywające  na  terenie  szkoły  prosimy o  powstrzymywanie  się
od gestów powitalnych (np. podawanie rąk, obejmowanie, ściskanie).

24.  Osoby  przebywające  w  budynku  szkoły,  a  niezaliczające  się  do  grupy
uczniów  i  pracowników  szkoły,  mogą  skorzystać  z  toalety  usytuowanej
na parterze przy recepcji obok wejścia do szkoły.

25.  Osoby,  które odwiedziły  szkołę,  a  w późniejszym terminie  doświadczyły
symptomów chorobowych, proszone są o poinformowanie sekretariatu szkoły
o powyższym fakcie wraz z podaniem terminu wizyty w szkole.

Regulamin wchodzi  w życie z dniem 1.09.2020 r.

Dyrektor Szkoły

Robert Witkowski


