Regulamin Organizacji Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie
obowiązujący w dniu 25-26.06.2020r.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567),
Rozdział I
Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020
§1
1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 zorganizowane będzie według
harmonogramu.
2. Czas zakończenia dla danej klasy 30 min.
3. Dyrektor i wychowawca klasy uroczyście

dokonuje wręczenia świadectw i nagród

uczniom.
4. Uczniowie przebywają wyłącznie w jednej sali z zachowaniem środków bezpieczeństwa i
dystansu społecznego.
5. W sali, w której przebywają uczniowie, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie dezynfekować.
6. Wychowawcy, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny w
każdej przestrzeni min. 1,5 m.
7. Nauczyciele zachowują dystans społeczny pomiędzy uczniami wynoszący min. 1,5 m oraz
zachowują odstęp pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji wynoszący 1,5m.
8. W zakończeniu roku szkolnego może brać udział wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/ odbierani przez osoby zdrowe.
10.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w

izolacji, nie wolno

przyprowadzać ucznia do szkoły.
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11.

Ograniczone jest przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,

a przebywający w placówce zachowują wszelkie środki ostrożności (korzystają z osłon na
ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk).
Rozdział II
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
§2
1. Uczniowie i pracownicy szkoły przed wejściem do budynku zdezynfekują ręce
udostępnionym przez placówkę płynem.
2. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają ucznia w rękawiczkach i maseczce
ochronnej -zakrywają usta i nos.
3. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i innych dzieci rodzice/opiekunowie nie
wchodzą do budynku szkoły. Uczniowie są kierowani do sal przez uprawnione osoby.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z szkoły mają
obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły,
innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
5. Przed wejściem do szkoły uczniom

będzie wykonany pomiar temperatury ciała.

Temperatura mierzona jest bezdotykowym termometrem.
6. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, szkoła ma prawo
odizolować go od innych osób z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(odrębne pomieszczenie, zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób).
Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka z placówki.
7. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
8. Po każdej klasowej ceremonii sala jest dezynfekowana i wietrzona.
9. Przeprowadzając dezynfekcję pracownik ściśle przestrzega zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
10. W przeznaczonej na organizację zakończenia roku szkolnego 2019/2020 sali oraz
pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostają plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk —
instrukcje.
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11. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
12. Uczniowie przebywający na terenie szkoły nie muszą nosić maseczek.
Rozdział III
Gastronomia
§3
1. W czasie organizacji zakończenia roku szkolnego szkoła nie wydaje posiłków.

Rozdział IV
§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły
1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W organizacji roku szkolnego nie biorą udziału pracownicy i personel powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Wyznaczone jest pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie korona wirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
Wstrzymane jest przyjmowanie kolejnych grup na konsultację. Powiadamia się powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany jest gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami.
6. Numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych umieszczone
są w widocznym miejscu.
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Załącznik do
Regulaminu Organizacji Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020

Harmonogram organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wg. poszczególnych klas
25.06.2020 zakończenie klas VIII-ych
Klasa

Godzina

Miejsce

VIIIa

14.00

Sala gimnastyczna

VIIIb

14.40

ul. Św. Kazimierza 55

26.06.2020 zakończenie klas 0-III

Klasa

Godzina

0a

8.00

0b

8.30

0c

9.00

Ia

9.30

Ib

10.00

Ic

10.30

IIa

11.00

IIb

11.30

IIc

12.00

IIIa

12.30

IIIb

13.00

IIIc

13.30

Miejsce

Sal gimnastyczna, ul. Wrzosowa 42
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26.06.2020 zakończenie klas IV-VII
Klasa

Godzina

Miejsce

IVa

8.00

IVb

8.30

Va

9.00

Vb

9.30

Vc

10.00

VIa

10.30

Sal gimnastyczna

VIb

11.00

ul. Św. Kazimierza 55

VIc

11.30

VId

12.00

VIIa

12.30

VIIb

13.00

VIIc

13.30
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