Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/19/20 Dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Regulamin organizacji pracy
Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku
w czasie zagrożenia epidemicznego
Obowiązuje od 1 września 2020 r.

I . MODELE KSZTAŁCENIA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO:
1. Tradycyjny model nauki w szkole opiera się na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
2. Model mieszany ( hybrydowy ) będzie oparty na opinii Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej we Włocławku. Dotyczył będzie uczniów:
- pozostających na kwarantannie;
- przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
uczniem;
-mających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologicznopedagogicznej.
W tym modelu zajęcia będą odbywały się w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I i IV –
zajęcia stacjonarne, a klasy drugie i trzecie na przemian co tydzień zdalnie i stacjonarnie)

3. Model zdalny będzie oznaczał zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych i przejście
na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Może być wprowadzony w oparciu
o opinię inspektora sanitarnego do innej organizacji pracy szkół. Wpłyną na nią:
- zakażenie SARS-CoV-2 w szkole;
- lokalna sytuacja epidemiologiczna;
- kwarantanna któregoś z uczniów lub pracowników;
- opinia lekarza (choroby przewlekłe);
- orzeczenie – indywidualne nauczanie.
4. Wpływ na funkcjonowanie placówki będzie miała również sytuacja epidemiologiczna
w powiecie i ewentualne przypisanie powiatu do strefy żółtej lub czerwonej.

II . PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY:
1. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami: głównym – klasy pierwsze
i drugie oraz wejściem od strony dziedzińca klasy trzecie i czwarte. Uczniowie
dezynfekują dłonie tuż przy wejściu do szkoły.
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2. Do szkoły uczęszcza uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych, np. sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
3. Obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego w przestrzeniach wspólnych
(korytarze, łazienki, klatka schodowa, szatnia).
4. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSE zalecane jest noszenie w przestrzeniach wspólnych
maseczek / przyłbic w celu zasłaniania nosa i ust. Uczeń w klasie po zajęciu miejsca może
zdjąć maseczkę/przyłbicę.
5. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami,
w boksie danej klasy mogą znajdować się tylko dwie osoby. Obowiązuje zmiana obuwia,
ponadto zakaz gromadzenia się uczniów w przestrzeni ogólnej szatni.
6. Zajęcia dydaktyczne dla danej klasy prowadzone są w tej samej sali lekcyjnej. Wyjątek
stanowią zajęcia językowe i zawodowe, które odbywają się w pracowniach
specjalistycznych. W takich sytuacjach klasa przemieszcza się po opieką nauczyciela.
7. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem na zajęcia w pracowniach
informatycznych, zawodowych i językowych.
8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach koedukacyjnych w celu
zminimalizowania kontaktów uczniów różnych klas. Realizacja zajęć wychowania
fizycznego może odbywać się w bloku dwugodzinnym, najlepiej na świeżym powietrzu.
Trzecia lekcja tego przedmiotu będzie miała charakter zajęć teoretycznych.
9. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się bez gier kontaktowych i przy zachowaniu
wymogów bezpieczeństwa.
10. Przy dwóch lub kilku zajęciach z tego samego przedmiotu przerwy odbywają się 10
minut po właściwej przerwie śródlekcyjnej. Ma to na celu ograniczenie przemieszczania
się i przebywania na korytarzu w tym samym czasie dużej grupy uczniów.
11. Przerwy śródlekcyjne powinny być przeznaczone na wietrzenie klasy, zdezynfekowanie
wyposażenia sali/ pracowni lekcyjnej.
12. W miarę możliwości, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, niektóre zajęcia lekcyjne
odbywają się na świeżym powietrzu.
13. Ograniczona zostaje ilość uczniów korzystających jednocześnie z łazienki szkolnej do
trzech osób.
14. Ograniczenie do minimum niezbędnego dla procesu edukacyjnego wyjść do kina, teatru
oraz organizacji imprez szkolnych i wycieczek.
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15. Wejście lub przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły zostaje ograniczone do
minimum. W sekretariacie obsługiwany jest jeden interesant.
16. Zalecane są spotkania i kontakty wychowawcy z rodzicami ucznia zdalnie lub
telefonicznie z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w placówce ze
szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
17. Rodzic przychodzi do szkoły osobiście tylko w wyjątkowej sytuacji, po wcześniejszym
telefonicznym umówieniu się z wychowawcą, pedagogiem lub innym nauczycielem.
III. SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA
W CZASIE EPIDEMII:

DOTYCZĄCE

OCHRONY

ZDROWIA

1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązek dezynfekcji rąk przy każdorazowym
wejściu do placówki.
2. Do szkoły uczęszcza uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatorium, zapewniając minimum 2 m odległości od
innych osób i opiekę nauczyciela. Następnie powiadamia dyrekcję szkoły i jednocześnie
rodzica ucznia/opiekuna o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
4. W szkole znajduje się tzw. izolatorium - pomieszczenie dla uczniów, których stan zdrowia
wskazuje na prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia COVID-19. Uczeń z objawami
choroby przebywa w tym pomieszczeniu pod opieką pracownika szkoły do czasu odebrania
przez rodzica.
5. Obowiązuje zakaz dzielenia się jedzeniem i piciem przez uczniów podczas pobytu
w szkole.
6. W szkole nie powinno być przedmiotów – zbędnych i takich, których nie można skutecznie
zdezynfekować. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. W czasie zajęć należy systematyczne
wietrzyć salę lekcyjną.
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9. Na bieżąco i zgodnie z harmonogramem prowadzona jest dezynfekcja klamek, poręczy
na korytarzach oraz innych pomieszczeń i urządzeń części wspólnych (np. łazienki),
zostaje to odnotowane i potwierdzone datą, godziną i podpisem osoby odpowiedzialnej za
pracę.
10. Realizowany jest obowiązek dezynfekcji sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć danej klasy.
11. Nauczyciele w miarę możliwości ograniczają metody nauczania, które są kontaktowe,
np. pracy w parach czy grupach.
12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
14. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej jest także obwarowane reżimem sanitarnym.
Uczeń może zamówić wypożyczenie książki za pośrednictwem dziennika elektronicznego
i odbiera książkę o wyznaczonej przez nauczyciela -bibliotekarza godzinie. Oddane książki
i inne materiały biblioteczne poddawane będą 2 – dniowej kwarantannie.
15. Wychowawcy klas i wszyscy nauczyciele proszeni są o nieustanne przypominanie
społeczności szkolnej o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego ze
szczególnym uwzględnieniem częstego właściwego mycia rąk i konieczności zachowania
dystansu społecznego.
16. Wychowawcy klasy zobowiązani są do poinformowania uczniów o obostrzeniach
związanych z epidemią i zasadach bezpiecznego przebywania w szkole oraz do
odnotowania tego w dokumentach szkolnych ( dziennik lekcyjny).
17. Wychowawcy klas ponadto proszeni są o ustalenie sposobu szybkiej komunikacji
z rodzicami dziecka oraz zobowiązania rodziców do bieżącego śledzenia i formacji od
dyrektora szkoły i nauczycieli oraz do odbierania telefonów ze szkoły lub
natychmiastowego oddzwaniania.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
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