Zarządzenie nr 1/2021/2022 z dnia 18 września 2021 r.
Kierownika Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu
z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

w sprawie wprowadzenia regulaminu sanitarnego

Podstawa prawna: Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1-6 i 8-11 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz.1394) oraz ustaleń
z nauczycielami, zarządza się, co następuje:

REGULAMIN SANITARNY
Obowiązuje od dnia 18 września 2021 r do odwołania.

PRZED LEKCJAMI

1. Rodzice przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły proszeni są o zmierzenie dziecku temperatury.
2. W przypadku dolegliwości takich jak:
temperatura powyżej 37,5 C i/lub katar czy kaszel, osłabienie itd. dziecko powinno zostać w domu.

3. Uczniowie wchodzą do szkoły zachowując odstępy, Rodzice nie wchodzą na teren szkoły (nie wchodzą do budynku „Averino”).
4. W szkole, uczniowie wchodzą do budynków po umyciu rąk, po skorzystaniu z dozownika z żelem dezynfekującym.
5. Na wejściu, ale także w trakcie lekcji, o ile jest taka potrzeba odbywa się pomiar temperatury każdego ucznia.
6. Uczniowie z temperaturą 37, 5 C i powyżej będą musieli zostać zabrani z powrotem do domu przez rodzica.
Podobnie w przypadku nawet lekkiego kataru, kichania czy kaszlu lub innych widocznych dolegliwości.
PODCZAS LEKCJI

1.

Uczniowie wchodzą do sal w należytym porządku i zajmują swoje miejsca. Miejsc nie wolno zmieniać przez cały czas trwania
wszystkich lekcji dla danej klasy, o ile nauczyciel nie zadecyduje inaczej.

2.

Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią na swoich krzesłach przez cały czas zajęć.

3.

Wszyscy uczniowie przebywają w szkole w maseczkach ochronnych (już od momentu wejścia na teren szkoły).

4.

Maseczkę ochronną należy zmienić po 3-4 godzinach lub wcześniej o ile jest taka potrzeba (np. gdy jest wilgotna).

5.

Maseczki są obowiązkowe także dla wszystkich nauczycieli przez cały czas trwania lekcji, przerw.

6.

W przypadku zerwania, upuszczenia, pobrudzenia itp. maseczki ochronnej wyrzucamy ją do kosza na śmieci (nie wolno
wrzucać maseczek do WC).

7.

Przed założeniem nowej maseczki należy dokładnie umyć ręce.

8.

Maseczki są prawidłowo założone na twarzy i zasłaniają usta i nos. Także podczas odpowiedzi ucznia z ławki.

9.

Ze względów bezpieczeństwa, zadrapania, częsta dezynfekcja itd. zabrania się noszenia przyłbic przez uczniów.

10.

Dopuszcza się noszenie maseczek innych niż jednorazowe, chirurgiczne - wielorazowe tylko w przypadku jeśli spełniają
normy opisane np. tutaj: https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/

11.

Nauczyciel przy zachowaniu odpowiedniego dystansu przy klasie (1,5 do 2 m) może na czas ważnego objaśniania (np.
wymowa głosek w klasach młodszych) ściągnąć maseczkę.

12.

W trakcie lekcji każdy uczeń używa tylko własnych przyborów.

13.

Nauczyciele nie mogą organizować żadnej pracy grupowej. Nie można zatem zsuwać ławek czy pracować nad jednym
materiałem przez więcej niż jednego ucznia.

14.

Nie można wzajemnie pożyczać przyborów ani telefonów. W przypadku braku np. linijki, kredki, ołówka itd. uczeń zgłasza
to nauczycielowi.

15.

Nie odpytujemy uczniów przy biurku – tylko z poziomu zajmowanego przez ucznia miejsca.

16.

W przypadku zauważenia u dziecka będącego w szkole oznak przeziębienia, nawet lekkiego (katar, gorączka, ból głowy,
kaszel, osłabienie) nauczyciel natychmiast powiadamia rodziców, którzy są zobowiązani jak najszybciej przyjechać po
dziecko.

17.

Rodzice są proszeni zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki medyczne, chusteczki higieniczne i żel antybakteryjny do rąk.

18.

Rodzice oczekują na swoje dzieci w odstępach (z zachowaniem odległości) w maseczkach przed bramą szkoły.

19.

Podczas lekcji odbywa się naturalne wietrzenie sal – okna pozostają otwarte w przypadku sprzyjającej pogody przez cały
czas.

20.

W salach lekcyjnych układ ławek zostanie zoptymalizowany do zachowania (na ile to jest możliwe), bezpiecznych odległości
między uczniami.

21.

Podczas każdej przerwy wszystkie okna i drzwi zostają otwarte na oścież celem pełnego wywietrzenia przed każdą lekcją.

22.

Nauczyciel rozdaje podręczniki w sali lekcyjnej.

PRZERWY LEKCYJNE

1. W szkole:
✓ przerwy odbywają się na zmianę, każda klasa wychodzi minimum raz na przerwę na dziedziniec na około 10 minut;
✓ na dziedzińcu podczas przerwy mogą przebywać uczniowie z jednej klasy pod opieką nauczyciela dyżurującego;
✓ uczniowie zarówno w klasach jak i na przerwie przebywają tylko i wyłącznie w obrębie swojej grupy klasowej;
✓ nie ma możliwości przechodzenia uczniów między klasami bez zgody nauczyciela;
✓ nauczyciele wyprowadzają uczniów na po zakończeniu lekcji w ściśle ustalonym wewnętrznie porządku- zachowanie
kolejności klas.

2. Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie dyżurujący mają obowiązek ciągłego wietrzenia sal. W przypadku ładnej pogody okna
pozostają cały czas otwarte.

3. Po spożyciu własnego posiłku uczniowie myją ręce i/lub je dezynfekują środkiem dezynfekującym.
4. Po zakończeniu cyklu lekcji dla danej klasy, przed rozpoczęciem lekcji w kolejnej klasie każda sala, stoły, nawierzchnie krzesła są
dezynfekowane, a sale wietrzone (ponieważ nie ma w szkole woźnych, trójki klasowe zostaną poproszone o wyznaczenie 1
dyżurującego Rodzica, który pomoże zdezynfekować salę po zajęciach).

PO LEKCJACH

1. Lekcje końcowe kończą się o kilka minut wcześniej – zgodnie z podanym harmonogramem by ułatwić wyjście ze szkoły.
2. Rodzice są proszeni o zachowanie odległości przed bramą podczas oczekiwanie na swoje dzieci.
3. Nie załatwiamy żadnych spraw z nauczycielem przy bramie, drzwiach, żeby nie blokować wyjścia.
4. Rodzice kontaktują się z nauczycielem mailowo lub telefonicznie.
5. W przypadku konieczności rozmowy osobistej - rozmowa odbywa się na zewnątrz z zachowaniem stosownej odległości i w
maseczkach.

6. Rodzice, którzy z rożnych względów spóźnią się po odbiór dziecka proszeni są uprzedzić (poinformować telefonicznie)
wychowawcę klasy.
INNE

1.

Rodzice śledzą na bieżąco wszelkie komunikaty kierownika szkoły wysyłane mailowo i zamieszczane na stronie szkoły.

2.

Nauczyciele na bieżąco dezynfekują miejsce pracy przy biurku (także po pracy) oraz wszystkie używane pomoce
dydaktyczne, używane podczas lekcji (przed złożeniem do szafy).

3.

Nauczyciele na przerwach w klasach i na placu pilnują uczniów zgodnie z planem dyżurów.

4.

W szkole nie organizuje się żadnych imprez klasowych z poczęstunkiem.

5.

Nie prowadzi się śpiewania chóralnego w klasach.

6.

W szkole nie organizuje się żadnych imprez, uroczystości z udziałem rodziców, czy innych osób z zewnątrz bez zgody
kierownika szkoły.

7.

Nauczyciele pobierający dzienniki dezynfekują jego okładkę przed podaniem go kolejnemu nauczycielowi.

8.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie zasad higieny, postępowania sanitarnego muszą być konsultowane z
kierownikiem szkoły przed ich wysłaniem do rodziców.

9.

Zeszyty uczniów są sprawdzane zbiorowo po ich zebraniu tylko w szkole.

10.

Zebrania zespołów przedmiotowych mogą odbywać się online, z protokołem i listą obecności do podpisu.

11.

Nie można łączyć klas w ramach jednych zajęć tematycznych np. wspólnego oglądania prezentacji.

12.

Nauczyciele na każdej lekcji, we wszystkich klasach przypominają uczniom stosowanie właściwych nawyków sanitarnych.

13.

Wszystkie relacje z uczniami pozostają jak najbardziej serdeczne z zachowaniem należytej odległości i bezpiecznej
komunikacji dla rozmówców.

14.

Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły żadnych gier, kart itp.

15.

Wszyscy nauczyciele, rodzice zgłaszają na bieżąco wychowawcy bądź kierownikowi wszelkie istotne informacje mogące
zakłócić stosowanie powyższych procedur.

16.

Rodzice są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania kierownika szkoły o ewentualnym przypadku zarażenia ucznia
bądź zamieszkującego z nim członka rodziny wirusem COVID-19.

17.

Gdyby taki przypadek zaistniał na poziomie klasy, kierownik decyduje bezzwłocznie o skierowaniu całej klasy na 14 dniową
kwarantannę. Uczniowie będą wówczas kontynuowali proces edukacyjny drogą online, poprzez ZOOM lub Skype.

18.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją stosowania maseczki:

Regulamin sanitarny obowiązuje od 18 września 2021 r do odwołania.

Aulnay-sous-Bois, 18.09.2021 r.

Katarzyna Nalepa
p.o Kierownik Szkoły

