Załącznik do zarządzenia Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi z dnia 31.08.2020 r.

REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE
W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA REŻIMU SANITARNEGO
Pamiętaj!
Odpowiedzialne i bezpieczne zachowania wszystkich członków społeczności szkolnej
pozwoli uniknąć trudnych sytuacji zdrowotnych i edukacyjnych. Każda osoba przebywająca
w szkole jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, zdrowie swoich koleżanek i kolegów oraz
zdrowie nauczycieli i pracowników szkoły.
1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych wskazujących
na infekcję dróg oddechowych pod warunkiem, że nikt z osób zamieszkujących wraz
z uczniem nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce oraz zachowują
następujące zasady:
- dystans od pracowników szkoły min. 1,50 m,
- dystans od innych uczniów min. 1,50 m.
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum tylko
do wyznaczonych obszarów z zastosowaniem środków ochronnych tj.: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Na spotkania indywidualne
nauczycieli z rodzicem/opiekunem ucznia wyznacza się salę 315.
5. W określonych przez dyrektora szkoły sytuacjach stosuje się pomiar temperatury
uczniów za pomocą termometru bezdotykowego.
6. Pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel powinien bezwzględnie
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu wyznaczonym jako izolatorium w sali
303 lub w gabinecie medycznym, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły własnym środkiem transportu.
7. Uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych do czasu przybycia
rodziców/opiekunów ma obowiązek używać maseczki, podobnie jak osoba sprawująca
opiekę nad uczniem.
8. Ustala się zasady ruchu pieszego uczniów i pracowników w budynku szkoły podczas
przerw międzylekcyjnych według następujących wskazań mających na celu uniknięcie
kontaktu osób wchodzących i schodzących po schodach:
- na wyższą kondygnację należy wchodzić schodami od strony zachodniej tj. od strony
szatni uczniowskich (od strony ul. Karskiego),
- na niższą kondygnację należy schodzić schodami od strony wschodniej tj. od strony
pracowni 402 (od strony Manufaktury).
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy
zachować przepisowy dystans. Zaleca się w miarę sprzyjających warunków

atmosferycznych przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego na boisku szkolnym
oraz ograniczanie ćwiczeń i gier prowadzących do bliskiego kontaktu uczniów.
10. Po zakończeniu zajęć WF przez daną grupę przebieralnia uczniowska i sala
gimnastyczna zostaje poddana wietrzeniu i dezynfekcji.
11. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyk zawodowych i praktycznej nauki
zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia
prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
12. Podczas korzystania z szatni, oczekiwania na rozpoczęcie zajęć w salach uczniowie
nie gromadzą się w grupach, zachowują przepisowy dystans, zachowują zasadę
pierwszeństwa osób wychodzących z pomieszczenia, a do sal wchodzą pojedynczo
i zajmują w miarę możliwości osobne miejsce w ławce.
13. Po zakończeniu zajęć uczniowie pod opieką nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję
z daną klasą schodzą na parter do drzwi głównych lub drzwi od strony szatni i podczas
oczekiwania na wyjście ze szkoły czekają cierpliwie na możliwość opuszczenia szkoły
z zachowaniem przepisowej odległości nie gromadząc się w grupy.
14. Dla rozładowania możliwego tłoku przy wyjściu ze szkoły zaleca się blokowanie
dwóch ostatnich zajęć prowadzonych przez tego samego nauczyciela z pominięciem
przerwy między zajęciami, dzięki czemu uczniowie wychodzić będą ze szkoły
o różnych godzinach.
15. W bibliotece mogą jednocześnie znajdować się 3 osoby zachowujące przepisowy
dystans. Kolejna osoba może wejść po opuszczeniu biblioteki przez innego ucznia.
16. W gabinecie medycznym, sali kierowników kształcenia praktycznego, w sekretariacie
uczniowskim i w innych pomieszczeniach administracyjnych może przebywać tylko
jedna osoba. Kolejna osoba wchodzi po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę
przebywającą tam wcześniej.
17. Dopuszcza się przebywanie dwóch osób w salach pedagoga i psychologa
z zachowaniem przepisowego dystansu. Kolejna osoba wchodzi do sal po opuszczeniu
pomieszczenia przez osoby przebywającą tam wcześniej.
18. W toalecie i przy umywalkach może przebywać maksymalnie 5 osób zachowujących
przepisowy dystans. Kolejna osoba wchodzi do toalety po opuszczeniu jej przez jedną
z osób przebywających tam wcześniej.
19. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania osobistej maseczki zakrywającej usta i nos.
Na polecenie pracownika szkoły lub w przypadku braku możliwości zachowania
dystansu uczeń ma obowiązek założyć maseczkę. Za odmowę założenia maseczki
będą wyciągane konsekwencje zgodnie z zapisami statutu dotyczącego odmowy
wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela lub pracownika szkoły.
20. Zużyte środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawice, chusteczki higieniczne należy
wyrzucać do specjalnego oznakowanego kosza na śmieci ustawionego na każdej
kondygnacji.
21. W kolejce po zakup żywności w bufecie szkolnym mogą znajdować się 2 osoby
zachowujące przepisowy dystans. Kolejna osoba może stanąć w kolejce po odejściu
z kolejki poprzedniego ucznia.

22. Spożywanie posiłków zakupionych w bufecie lub dostarczonych przez firmę
cateringową odbywa się wyłącznie w jadalni i przy stołach obok jadalni. W jadalni
i przy stołach mogą przebywać tylko te osoby, które spożywają posiłek. Zaleca się
korzystanie z jadalni z zachowaniem dystansu 1,50 m.
23. Uczniowie zamierzający spożyć posiłek zakupiony w bufecie lub posiłek przyniesiony
z domu mają obowiązek przed posiłkiem umyć lub co najmniej zdezynfekować ręce.
24. Każda klasa uczestniczy w swoich zajęciach zgodnie z planem zajęć w wyznaczonej
na stałe pracowni, do której przychodzą nauczyciele. Uczniowie przechodzą do innych
sal tylko w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem komputerów lub przy
podziale na grupy podczas zajęć kształcenia zawodowego. Po zakończeniu zajęć
w sali komputerowej przez daną klasę sala jest wietrzona i dezynfekowana.
25. Od momentu rozpoczęcia zajęć w danej sali uczniowie mają obowiązek zajmować
zawsze tę samą ławkę w sali, w której mają zajęcia.
26. Zaleca się, aby podczas przerw uczniowie spędzali wolny czas z zachowaniem
przepisowego dystansu na piętrze, na którym mają zajęcia i przemieszczali się
pomiędzy piętrami tylko w razie niezbędnej potrzeby.
27. Uczniowie i pracownicy powinni wystrzegać się zachowań prowadzących
do ewentualnych zakażeń, w tym szczególnie unikać kontaktu podczas pożegnań
i witania się z innymi uczniami.
28. Dyrektor szkoły ma prawo wprowadzić mieszaną formę nauki tj. część zajęć
w siedzibie szkoły, a część w formie zdalnej lub wyłącznie formę pracy zdalnej.
W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczniów w budynku szkoły
pierwszeństwo do korzystania ze stacjonarnej formy kształcenia mają uczniowie klas
pierwszych Technikum nr 5 i BS I st. nr 5 oraz uczniowie klas czwartych Technikum
nr 5.
29. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja lub częste mycie
rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Zasady
zachowania zasad higieny oraz zasad mycia rąk wywieszone są w toaletach
i na korytarzach szkolnych.
30. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych i salach gimnastycznych oraz
wykorzystywane podczas zajęć są systematycznie czyszczone i dezynfekowane
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi.
31. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie/plecaku lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
32. Sale lekcyjne oraz korytarze szkolne co najmniej raz na godzinę lub w razie potrzeby
częściej są wietrzone.
33. Uczniowie znajdujący się w izolacji lub na kwarantannie mogą uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w szkole w sposób zdalny według zasad
ustalonych przez Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi.
34. Niniejszy regulamin jest dokumentem wprowadzającym zasady przebywania w szkole
w okresie obowiązywania reżimu sanitarnego i obowiązuje razem z Regulaminem
przebywania uczniów na terenie ZSP nr 5 w Łodzi wprowadzonym Zarządzeniem
Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi w dniu 31.08.2010 r.

