
{

la r.l,;zni6w ZS Sicnnica7,uwagr
na Covid-19 obowizizr-riacc od I wrzclnia2020

Do szl<oly uroZc uczqszczilri rrt'zcri LrL:; ob jir',vrirv c lr or-o lrourt, ch sLrgcmlqcych in{'ekcjE
dr'6g oddechowycl-L otaz gcly clornou'nic), nic pLzcLryr,vr.ji1 na l<rvaranLannie lr-rb w
izoJac ji w warunkach domor,vych.

Uczniowie rno94 by6 przyplor,vaclzani clo szhoil, i z nic.j odbicrzrni przez opiel;lur6u'
bez objaw6w cl.iolobowych sugcmjqcycl.r rnfckcjg dr'6g ocldechowych. W dloclze do i
ze sz,I<oly opiekunowic z. dz.ietmL oraz uczn jowic 1l'zcslrzegaj4 zrl<tr-rah-Lych plzepis6w
pt awa dotl'czrlcych zachou'atria ur plzcstlzcn i pLrbI ic'z nc j,

\\/ plzypaclku pojawicnra sig ozniLli cholobovr,)'clt rv hal<cic z:rigc loltcy'jnych trczcri nr:l
obou,iqzek zglosi6 niezr,vloczriic ntrLrcz)'<.:iclor,r'r

.lcZelj uczeri zaobselrvLrjg Lr kogo( in1bkc.j9. pou,in on laki lakt.jalt nztjszybcie.j zglosic clo

nalrczycrela.

Obowi4zuj4 og61ne zasady higie;-rv: czgstc nrvcie L4l< (po przyjSciu do szkoly, pr.zcd

.ieclzenicn. 1:o povvtocie zc ir,r,ii:2r:go rou'jc{ zn i po sL<olz),s1aniu z toalcty), ochrona
poclczns k ichanirL i liaszlLr orrr;t r-lriliaLrie tiuir'ji.Llja ocz-lr. r.trslr i r-tsl.

(Jczcfi rntr obou,j4zch zal<lrrdzrd nlr:rcczliq r.,,,szatLLi, olaz na lrorytar.zu szkoly,
Uczeri posizrcla u,Jasnc plzvboLy i lrodrccznrli i. Iit(itc w czrlsie zeLi96 rnog4 znajdorvai
sig na sloliku szJ(olnyln uczrria, iv to;uistLZo lL b lvc ivllrsLre.] sz-al'cc. lJczniowir: Ltic:

powinni wynriclia6 srg przybor:arli szkoInynrl ntiqrlz,y s;obq.

Nnl<azr"rjq sig ncz-niom wyJ<onyu'anic ltolocci trarLczyctcla pelnizlcego clyZr-u poclczas
plzelw, dotycz4cyclr rli e.j sca ltlzeb),wirn i a uczn; a.

LJczeri nie por,vinien zabiclzri zc sob4 clo szl<oly nicpoLL-zebnych przecimioLriw.
OLlraniczclic to rrie clolyczy uczriitr',' zc sltccjalnyrni pot.zcbanti r:cluhtrcyinynr i. iv
szczcgohroici z nicpcl nosplzrrvnrrSc ian ti. \\/ teliich lrlzyperclkacJr tTalcz)/ (lopilllowrli,
iibi, u"t-" nuu 

" 
nie udostqpnialisrvoich lzcczl,rnnyrn.

/,a l<ztZdyn razem przed wcjScicrn cio szkoly. szatrri, stolowl< j i po wyjScir-r z toaleti,
ruczniorvie maj 4 obou'iqzek clczl'n1'eli orv- 1 i.L ;t[.
I(olzystaL.rie z dystrybr-Ltora rvyt4ozrlc 1.rorl rradzorctl pracownika szlroty..
\4ascczki . r-c'l<ar,viczl<i i irrn. icrino ltzol,L:.i rtrlLii ochr',r11, naJc/l,wyr-ztrcai w
\\,)/zllaczou)rlr clo leuit Lllr' jr;cu.

Nale2y clczyn fel<or,rrai rgcc l.rrzcrl i pr.r slrorzvsllLniu z ituLontalLL santosprzedaizlccgo.
lJoilcztrs plzeb;'wania ur Sr;rrjclLicy szltolLrcj. nalczy stosorl,rai sig do obowlqz-rqqccgo
l( e gr rlrr rr in L. Swicrlicl Sz l< o lrr, j.

Obowi4zu3e zachor,vanjc dystaLrsu oc1 LralLczycicli i iLtnycb pracownil<6w szkob,:
minimunr 1,5 m.
Zaleca siq instiriaclg w lcleibnach apltkncji I,rotc( jO.-Sirl'c. l<16r.a potlaga sklLtccznic
/.rlr:r r,r\\:rLi 1"71r171't117.. i'11iu .i\,\'' rr..ir.

l)toccclrrly rlogq r-rlcc zntiirtric. prr pojeu iL:niL.r sir; rorvl,c11 \vytyczuycb MIIN i CilS.
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ZS Siennica z uwagi na Covid-L9

' obowiqzujqce od L wrze$nia ).02O

Do pracy mo2e przychodzii jedynie nauczyciel bez objaw6w chorobowych

sugerujqcych infekcjq d169 oddechowych oraz gdy on lub jego domownicy

nie przebywajq na l<wararrtannio lub w izolacji w warunl<ach domowych.

W przypadku ztego samopoczucia-infel<cji pracownik jest zobowiqzany

do n atych m iastowego powiadomlenla o tynr fakcie dyrel<tora, do konsultacji

medycznej oraz do przekazania lejwynik6w Dyrektorowi, kt6ry organizuje

niezbqdne zastQ pstwo w p racy.

W przypadku , gdy pracownik zostai objqty l<warantannq jest on zobowiqzany

do n atych m iastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora, do l<onsultacji

medycznej oraz do przekazania jejwynik6w Dyrel<torowi, kt6ry organizuje

n iezbqd n e zastqpstwo w p rac. y.

2,

3.

I

4. Przy wej6ciu i wyjSciu z budynl<u szkoly nauczyciel lest zobowiqzany

5.

6.

7.

8.

do dozynfekcjl rqk.

Na terenie budynl<u szkoty nauczyciel jest z obowiqzany do stosowania

przytbicy ochronnej lub maseczki ochronnej, 'a do jego dyspozycji sq

jednorazowe rql<awiczki ochronne,

Mielscem w kt6rym nauczyciel jest zwolniony z koniecznoici stosowania

przyibicy jest toaleta, stoiowka ( przy swoim stoliku i daniu) oraz pok6j

nauczycielski o ile wyra2aj4 na to zgodq inni nauczyciele, a tak2e teren wok6t

szkoly przy zachowaniu min. 1,5 m odleg'lo6ci od innych os6b.

W drodze do i ze szkoiy nauczyciele przestrzegaja aktualnych przepis6w prawa

dotyczqcych zachowania w przestrzeni publicznej,

W przypadku pojawienia siq oznak chorobowych w trakcie zajqi lekcyjnych

nauczyciel ma obowiqzel< zglosii to natychmiast Dyrektorowi, musi opuscii

plac6wkg (rel<omendowany wlasny :irodek transportu), zgiosii siq

na konsultacjq medycznq,a jei wynik rriczwtoczrrie przekazania Dyrektorowi,

kt6ry organizuje niezbqdrre zastqpstwo w pracy.



I

9, Je2eli pracown il</n a u czyciel szkoly zaobserwuje u ucznia objawy mogqce

wsl<azywai na infekcjq d169 oddechowych (lub sam uczed zgtosi w/w objawy),

w tym w szczeg6lno6ci gorqczl<q, l<aszel, nale2y odizolowa6 ucznia w odrqbnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniajqc min.2 m odlegio6ci

od innych os6b iniezwtocznie powiadomii sekreta riat/Dyrekcjq o zaistniatej

sytuacji oraz rodzic6w/op ieku n6w o koniecznoSci odebrania ucznia ze szkoly

(rekomendowany wtasny (rodel( tra nsportu ). Rodzlce Ci sq zobowiqzani

do Scislej wsp6lpracy ze szkolq.

L0. Nauczyciel l<a2dorazowo przy wejSciu do klasy oraz wyjSciu z niej dezynfekuje

rqce.

1"1-. Obowiqzujq o96lne zasady higieny: czqste mycie rqk (po przyjSciu do szkoly,

przed .jedzeniem, po powrocie ze (wie2ego powietrza ipo skorzystaniu

z toalety), ochrona podczas l<ichania i l<aszlu oraz unil<anie dotyl<ania oczu,

nosa iust.

1"2. Nauczyciel nie dotyka sprzqt6w ucznia, pracq domowq sprawdza nie dotykaj4c

zeszytu ucznia, nie udostqpnia swoich narzqdzi pracy.

L3. W sytuacji pracy Lrcznia przy tablicy nauczyciel dezynfekuje markery,

ktorym i poslugujq siq uczniowie.

L4. Nauczyciel nie powinien zabierai ze sobq do szkofy niepotrzebnych

przedmiot6w.

15. Maseczki , rql<awiczl<i i inne jednorazowe

w wyznaczonym do tego miejscu.

5rodki ochrony naleiy wyrzu ca i

1"6. Zaleca siq instalacjq w telefon.rclr aplikacji ProteGO-Safe, kt6ra pomaga

sl<utecznie zahamowai rozprzestrzenianie siq wirusa.

l-7. Procedura bqdzie aktualizowana w odniesieniu do rozporzqdzeri izaleceri GlS,

NFZ oraz MEN



stwa dla pracownik6w obsfug'

Zespotu Szk6t im. Hipolity i Kazimierza Gnoiriskich w Siennicy

Pracownicy obslugi sq odpowiedzialni za umieszczenie ptynu do dezynfekcji rqk przy

wejdciu do budynku szkofy oraz na korytarzach

Nale2y dopilnowa6, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczni6w, wchodzEce

do szkoly dezynfekowaiy dlonie lub zakiadaiy rqkawiczki ochronne, miaiy zakryte usta

i nos oraz nie przekraczaly obowiqzujqcych stref przebywania.

Sale lekcyjne nale2y dezynfekowai po ka2dej wymianie uczni6w uwzglgdniajqc

powierzchnie dotykowe - klamki, wi4czniki oraz blaty stot6w

Przedmioty i sprzqty znajdujace siq w sali, kt6rych nie mo2na skutecznie umyi, uprai

lub dezynfekowai, naleiy usunqi lub uniemo2liwii do nich dostqp. Przybory

do iwiczed (pilki, skakanki, obrqcze itp.) wykorzystywane podczas zajqi nale2y czy6ci6

lub d ezynfe kowa6.

W sali gimnastycznej u2ywany sprzet sportowy oraz pod'loga powinny zostai umyte

detergentem lub zdezynfekowane po ka2dym dniu zajqi, a w miarq mo2liwosci

po ka2dych zajqciach.

Nale2V wietrzyd sale, czq6ci wsp6lne (korytarze) co najmniej raz na godzinq, w czasie

przerwy, a w razie potrzeby tak2e w czasie zajqc.

tazienki oraz korytarze nale2y dezynfekowai w czasie trwania lekcji.

Przeprowadzajqc dezynfekcjq, nale2y 5ci5le przestrzega6 zalece6 producenta

znajdujqcych siq na opakowaniu irodka do dezynfekcji. Wa2ne jest Scisfe

przestrzeganie czasu niezbqdnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszcze6

iprzedmiot6w, tak aby uczniowie nie byli nara2eni ria wdychanie opar6w (rodk6w

sfu2qcych do dezynfe kcji.

Pracownicy obslugi wypefniajE rejestr wykonywanych czynnoSci we wszystkich

po m ieszcze n iach.

Nalezy wyznaczvi i przygotowai (m.in. wyposa2enie w 6rodki ochrony i ptyn

dezynfekujqcy) pomieszczenie lub wydzielii obszar, w kt6rym bqdzie mo2na

odizolowai osobq w przypadku zaobserwowania objaw6w chorobowych,

W przypadku stwierdzenia zachorowania pracownika/u czn ia pracownik obs'lugi

zobowiqzany jest do bezzwlocznego powiadomienla dyrektora i stosowanie siq do

procedur obowiqzujqcych w przypadku podejrze n ia/stwie rdze n ia zachorowania na

Covid 19.



OWANIAWPRZYPADKU
PODEJRZENIA / STWIERDZENIA ZAKAZENIA U PNACOWNTXOW

SZKO\,Y I UCZNIOW SZKOI-Y
obowi4zuj4ce w Zespole Szk6l im. H. i K. Gnoifskich w Siennicy

od 1 wrze6nia 2020r.

1. Do szkoly mog1 przychodzit jedynie osoby (pracownicy, uczniowie) bez objawow
chorobowych sugeruj4cych infekcjg dr6g oddechowych oraz domownicy nie przebywaj4 na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W miarg mo2liwoSci podczas organizowania pracy pracownikom powy2ej 60. roku 2ycia
1ub z istotnl.mi problemami zdrowotnymi, kt6re zaliczai4 osobg do grupy tzw. podwy2szonego
tyzyka, naleiy zastosowad rozwiqzania minimalizqqce ryzyko zakaZenia (np. nieanga2owanie w
dyLary podczas przerw migdzylekcyjnych, a w przypadku pracownik6w adminish'acji w miarg
mo2liwoKci prac a zdalna).

' 3. W szkole jest wy znaczone i przygotowane pomieszczenie (gabinet pielggniarki szkolnej)
wyposaZone w Srodki ochrony i plyn dezynfekcyjny, w kt6rym moZna odizolowai osobg w
przypadkt zaobsem,owania obj aw6w chorobowych. Pomieszczenie to wyposa2onejest w dwa
wej Scia/wyjScra: jedno od wewn 41rz szkotry, drugie z zewn4tz szkoly.

4, Pracownicy szkoly I uczniowie (opiekunowie uczni6w) powinni zosta6 poinstmowani, 2e w
przypadku wyst4pienia niepokojEcych objaw6w choroby zakaZnej powinni pozosta6 w domu i
skontaktowai sig telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska6 teleporadg
medycznq, a w razie pogarszania sig stanu zdrowia zadzwoni6 pod nr 999 lub 112 i poinformowaf,
2e mogq byt zaka2eni koronawiruseln.

5, W przypadku wyst4pienia u pracownika bgd4cego na stanowisku pracy niepokoj4cych
objaw6w infekcji dr6g oddechowych powinien on skontaktowai sig telefonicznie z lekatzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyska6 teleporadg medyczn4. Pracownik natychmiast
opuszcza stanowisko pracy, ajego obowi4zki przejmuje inny pracownik w skazany przez dyrektora
szkoly. Nauczyciel natychmiast opuszcza stanowisko pracy ajego obowi4zki przejmuje inny
pracowmk wskazany przez dyektora szkoty.

6. W przypadku zaobserwowania infekcj i g6mych dr6g oddechowych u ucznia na rerente
szkoly dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolowa6 :ucztia w wyntaczonym
pomieszczeniu (pkt 3), a nastgpnie poinformowai o tym fakcie rodzic6w, kt6rzy musz4 odebra6
dzrecko ze szkoly. Wyznaczorry przez dyrektora szkoly pracownik wyposa2ony w Srodki ochrony
(przylbica, maseczka, kombinezon, rgkawiczki) pelni opiekg nad uczniem do czasu przyjazdr:t
rodzic6w. Rodzic z dzieckiem powinni uda6 sig do lekarza. w wyznaczonym pomieszczeniu
opiekun ucznia stosuje Srodki ochrony indywidualnej: maseczka, przylbica oraz zachowuj e dystans
min. 2 metry.

7. JeZeli obj awy wskazuj4 na mo21iwo56 zaraLenia SARS-CoV-2 (infekcja g6mych dr6g
oddechowych, wysoka gor4czka, kaszel), naleLy o tym fakcie poinfonnowa6 najbli2s24 powrarow?
stacjg sanitamo-epidemiologiczn4 i postgpowa6 wedlug jej dalszych zaleceh.

8. Obszar, w kt6rym poruszatra sig i przebywatra osoba z infekcj q dr6g oddechowych,
bezzwloczme nalezy poddad gruntownemu sprz4taniu, zgodnie z funkcj onui4cymi. w szkole
procedurami oraz zdezynfekowa6 powierzchnie dotykowe (klamki, potgcze, uchwyty itp.) oraz



zastosowa6 sig do indy'widualnych zaleceh wydanych przez organy Paristwowej Inspekcji
Santtamej. Rekomenduje sig ustalenie listy os6b przebyi;vaj4cych w tym samym czasie I czgiciach
szkoly, w kt6rych przebywala osoba podejrzana o zakaLenie i zalecenie stosowania sig do
ul,tycznych gl6wnego inspektora Sanitarnego.

9. Je6li wynik iestu pracownika / ucznia b gdzre pozfiwny,bEdzr.e wszczynane dochodzenie
epidemiczne, kt6rego celem jest ustalenie krggu os6b potencjalnie nara2onych. Dyrektor szkotry
powinien sig stosowad do zalecef inspektora samtamego, Osoby z bliskiego kontaktu mog4 zostad

skierowane na kwarantanng, a ime osoby, 1d6re nie mialy bezpoSredniego kontaktu lub kontakt
k6tkotrwaly, mog4 by6 poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mog4 nadal funkcjonowai, np.
uczyt siE, przebywa6 w szkole. Osoby te j ednak powinny stale monitorowai stan swojego zdrowia,
np. poprzez pomiar temperatury ciala.

10 Informacja do sanepidu o zachorowaniu wSr6d uczni6w lub personelu, moZe pochodzi6 od
lekarza, ale - w zaleznotci od sytuacji r6wnie2 od rodzic6w 1ub pelnoletniego ucznia, dyrektora
szkoly 1ub innych pracownik6w szkoly, kt6rzy uzyskali infotmacjg o zachorowaniu.

11. Dyrektor szkoly mo2e zawresr6 prowadzenie zajg6 w formie stacjonamej i wprowadzi6
ksztalcenie mieszane (hybrydowe) wariant B lub zdalne - wariant C po uzyskaniu zgody organu
prowadz4cego r pozytywnej opinii Pafisfwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego.

12. Zawsze w przypadku w4pliwo6ci na|eLy zwr6ci6 sig do wla6ciwej powiatowej stacji
sanitamo-epidemiologicznej, aby odbyi konsultacjg lub uzyska6 poradg.
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Procedury bezpieczeristwa pracy

obowiqzujqce od L wrze5nia 2020

1)

2)

3)

4)

5'

6)

7l

w gabinecie psychologiczno-pedagogicznym

w ZS Siennica z uwagi na Covid-19

W gabinecie mogq przebywaC maksymalnie tylko 5 os6b bez objaw6w chorobowych

sugerujqcych infekcjq dr6g oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywajq na

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Je2eli psycholog lub pedagog szkoly zaobserwuje objawy mogqce wskazywad na

infekcjq d169 oddechowych:

u osobv doroslei - psycholog lub pedagog ma obowiqzek zglosid to natychmiast

Dyrektorowi, osoba ta musi natychmiast opu(cid plac6wkq (rekomendowany wlasny

Srodek transportu) pozostawiajqc do siebie kontakt telefoniczny, a nastqpnie osoba

ta ma zgfosii sie na konsultacjq medycznq ijej wynik niezwlocznie przekazai

Dyrektorowi;

a. u ucznia - psycholog lub pedagog ma obowiqzek niezwlocznie powiadomid

sekretariat/Dyrekcjq o zaistnialej sWuacji oraz rodzic6w/opiekun6w o

koniecznoici odebrania ucznia ze szkoly (rekom'endowany wlasny Srodek

transportu), naleiy odizolowa6 ucznia w odrqbnym pomieszczeniu lub

wyznaczonym miejscu, zapewniajqc min. 2 m odlegloSci.od innych os6b,

Przy wejSciu do gabinetu kaidy ma obowiqzek dezynfekcji rqk.

Gabinet jest wietrzony minimum co 2 godzlny.

Decyzjq o stosowaniu przez ucznia/pracownika szkoly Srodka ochronnego w postaci

maski lub przytbicy na terenie gabinetu podejmuje psycholog lub pedagog.

Obowiqzujq og6lne zasady higieny: czQste mycie rqk (po przyjSciu do szkoty, przed

jedzeniem, po powrocie ze Swiezego powietrza ipo skorzystaniu z toalety), ochrona

podczas kichania ikaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Procedury mogq ulec zmianie, po pojawieniu siq nowych wytycznych MEN i GlS.

Agnl
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Procedury korzystanla z biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-1g funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, cls i MEN2

Szczeg6towe instrukcje korzystania ze zbior6w oraz procedury bezpiecze stwa iq dostepne sa na stronie

internetowej Biblioteki Narodowej.

Celem procedur iest:

1) zminimalizowanie zagrozef zakaienia koronawirusem lub choroby COVID-19,

2) umozliwienie uczniom dostqpu do ksiEiek w postaci tradycyjnej, oddanie wypo2yczonych pozycji przed

okresem kwarantanny wolumin6w.

Obowiarki czytelnik6w

1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogq wejSd uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoty.

2) Naleiy przestrzegai przyjetych zasad bezpieczefstwa sanitarneBo, np. stosowai maski, jednorazowe

rqkawiczki lub ptyn dezynfekujEcy, kt6ry znajduje sie przy wejgciu do biblioteki.

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania sie korzystania z telefon6w kom6rkowych i innych urzqdzef

aktywowanych dotykiem.

4) W celu zminimalizowania moiliwoici zara2enia wirusem w punkcie obslugi czytelnika wyznaczone zostaja

oddzielne strefy komunikacyjne:

a. dla osoby oddajAcej ksiE2ki i/lub oczekujqcej na wypo2yczenie,

b. dla osoby wypoivczaiEcei (np. w czytelni),

c. do skladowania oddanych ksiqiek - przejscie dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostqpna

dla u2ytkownika).

W kazdej strefie moie przebywai jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogq wejSd dwie osoby: ledna
wypoiyczajqca, druga oczekujEca (w wyznaczonej strefie). _Zabrania siq przekraczania ciag6w

komunikacyjnych. W przypadku wiqkszej liczby os6b przebywajqcych w bibliotece, powinny one oczekiwad

na korytarzu w bezpiecznej odlegloici 1,5-2 m.

5) Ze zbior6w bibliotecznych moga korzystaC uiytkownicy osobi5cie posiadajqc maski i rekawiczki
jednorazowe,

6) Przy zwrocie ksiq2ek nale2y podad pracownikowi biblioteki swoje imiq inazwisko oraz klasq.

7) Uzytkownikom ogranicza sie korzystanie z czytelni.

8) Czytelnicy mogq skfada6 zam6wienia ksia2ek drogq elektronicznq przyjqtE w szkole.

Obowiqzki bibliotekarzy

1) Pracownicy bezposrednio obslugujecy uzytkownik6w biblioteki sa zobowiqzani do stosowania zasad

profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rqk lub zakfadania jednorazowych rqkawic ochronnych.

2) Wszystkie ksiqiki zwr6cone przez czytelnik6w sq oznakowane datq zwrotu, odlo2one w odrgbne miejsce

oraz poddane 2-dniowej kwarantannie i wyfqczone z wypoiyczenia (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ iGlS
dla publicznych iniepublicznych szk6l i plac6wek od l wrzesnia 2020 r.).

3) W czasie przerwy w bezpo6redniej obsludze u2ytkownikdw biblioteki pracownicy prowadzq prace

porzEdkowe ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem ciqg6w komunikacyjnych: wietrzE sale, przecierajE

powierzchnie plaskie.

4) Po zakoficzeniu obslugi czytelnik6w - na koniec dnia - pracownicy dezynfekujq

przez szkofq powierzchnie plaskie isprzety w pomieszczeniu biblloteki i zapleczu.

Srodkami



REGULAMIN KOHZYSTANIA ZE
STOLoWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szk6l im. H. i K.Gnoirflskich w Siennicy

I. ZASADY SPOZYWANIA OBIADoW W STOLoWCE SZKOLNEJ

l. Niniejszy regulamin ustanawia sig w oparciu o zapisy przepisu arl..67a ustawy
z dn.7 wrzednia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst jednolity - Dz. U. z2016r.Poz. 1943

ze zm.). Dodatkowo uwzglgdniono w nim sytuacjg zagrohenia epidemiologicznego
SARS - CoV- 2, i obostrzeniaznimzvm4zane.

2. Stol6wka jest miejscem spozywania posilk6w przygotowanych przez pracownik6w
kuchni dla uczni6w orazpracownik6w szkoty.

3. Do korzystania z obiad6w uprawnieni sq:

a/ ucariowie Zespolu Szkfi i Publiczrej Szkoly Podstawowej,
b/ ucaniowie, kt6rych doZywianie dofinansowuje GOPS hib inni sponsorzy,

c/ nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szk6l i Publicznej Szkole Podstawowej w
Siennicy,

4.Posilki wydawane s4 w dniach, w kt6rych odbywajq
godzinach od 11.25 do 11.45 oraz od 12.30 do 12.50

przerwg obiadow4.

sig zajgcia dydakfyczne, w
w dw6ch grupach na ka2dq

5. Posilki bgd4 spozywane przy stolikach z r6wie6nikami z danej klasy.
a./ kazda klasa bgdziemiaNaryzfiaczonqgodzing na wejScie na stol6wkg.
b/ kaZda klasa bgdzie miala wyznaozone dla siebie stoliki przy kt6rych bgdzie

spofwala posilek.

6.Na korytarzu przed stol6wkqmohe przebywai tylko i wylqcznie grupa os6b

oczekujqcych na posilek ( z zachowaniem dystansu 1,5 m migdzy osobami) w
odpowiedniej godzinie.



7. Na stol6wkg wchodzimy w maseczkach, obowi4zkowo dezynfekujemy rgce i
siadamy na wyznaczone miejsca. Maseczkg zdejmujemy dopiero po otrzymaniu posilku
podanego przez obsfugg.

8. Po spoz5itym posilku nalezy ponownie zalofi| maseczkg, odstawii naczl.nia i
sztu6ce do wyznaczonego okienka zachowuj4c miedzy sob4 dystans 1,5 m.

9. Zabrania sig przebywania na stol6wce osobom nie spozywajqcym posilku.

10. Na stol6wkg nie wchodzimy w wierzchniej odzie2ry, nie wnosimy plecak6w i
innych rzeczy osobistych.

l l.Podczas pobytu na stol6wce uczniowie zachowujq sig kulturalnie.

12. Wszyscy korzystajqcy ze stol6wki szkolnej powinni dba6 o lad i porzqdek.

13. Wszystkie uszkodzenia i nieprawidtrowoSci naleiy natychmiast zglosi6 intendentce,

14. Obowi4zuje bezwzglgdny zakazwchodzenia do pomieszczeri kuchni.

15. W gablocie stol6wki wywieszony jest aktualny jadlospis.

l6.Posilki przygotowywane s4 zgodnie z zasadani racjonqlnego Zywienia i kalkulacj4
koszt6w.

III. ODPLATNOSC ZI.OBIADY

1. Stol6wka zapewnia posilki przygotowane przez kuchnig szkolnq w formie
j ednodaniowego obiadu.

2. Cenajednego obiadu dla uczni6w ustalanajest przez dyrektora szkoty w
porozumieniu z organem prowadzqcym.

3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt produkt6w zuiryIychdo
prrygotowania posilku - koszt wsadu do kotla.

4. Nauczyciele ponoszg odplatno5d stanowiqcq koszt zakupu produkt6w zuzlrtyoh do
przygotowania posilk6w oraz koszt utrzymania i funkcj onowania
kuchni w przeliczeniu najeden obiad.



5. Wsytuacjach wzrostu kosztu produkt6w w trakcie roku szkolnego dopuszcza sig

mo21iwo66 zmiany. odplatnoSci, po wczefniejszym poinformowaniu korzystajqcych ze

stol6wki.

6. Zam6wrcnia obiad6w na kolejny miesi4c przyjmowane sq do ostatniego dnia

miesi4ca poprz edzajqcego. Zamfwienie obiad6w jest jednoczednie deklaracj4

ich oplacania.

7. Informacje dotyczqce miesigczrej wysokoSci oplaty za obiady bgd4 wywieszone

w gablocie stol6wki

8. PlatnoSci naleZy dokonywaf z 96ry do l0 dnia danego miesiqca.

9. Brak wplaty w vq1,znaczonym terminie bgdzie skutkowal wylre3leniem ucznia z listy
obiadowej oraz uregulowaniem nale2no5ci za obiady do 10 dnia danego miesiqca.

Warunkiem kontynuowania spo2ywania obiad6w w kolejnym miesi4cu jest

uregulowanie zalegloSci do dnia 5 - tego z jednoczesnym ofaceniem naleimo{ciza
bieLqcy miesiqc"

10. Ptatno$ci z ty"tulu korzystaniaz obiad6w, moina dokonad pruelewem lub
wplat4 na rachunek bankowy o numerze:26 9226 0005 0045 0350 2000 0040

oraz got6wkq u intendenta.

11. Wplaty zaobiady przyjmowane sq w wyznaczonym okienku, w godzinach:

7:45 - 10:40.

12. Zaprawidlowo dokonany przele#wplatg na konto uzraje sig kwotg nale2noSci

w wysoko6ci oke6lonej przez szkolg z podaniem nastgpuj4cych infonnacji
w lrtule przelewu/wplaty:

a/ imig i nazwisko ucznia, klasa.

b/ miesiqc, kt6rego dotyczy wplata.

c/ kwota do zaplaty podana przez intendenta( kwoty nienaIelry zaokryglaclecz wplacad

w Sci3le podanej wysokoSci)

13. Za nieprawidlowo dokonanq wplatglprzelew uznaje sig:

al wplatg po terminie.

bi wplatg w zani2onej lub za.wy2onej wysokoSci.



c/ wplatg zawierajqc4 w tytule blgdne informacje, bqd?wfi.xg bez wymaganych

informacji"

14. Wszelkie nieprawidlowodci bgdq wyjaSniane przez ksiggowo66 wUrzgdzie Gminy

15. Sz,kola nie ponosi odpowiedzialnoSci zablgdnie opisane przelewy/wptaty na
jej rachunek bankowy.

16. Odwolanie korzystania z obiad6w( rezygnacja):

a) rczygnaaja z obiad6w na dany dzieffokres mo2e nast4pii telefonicznie na numer:

25 7 57 22 24 najp6iruej w dniu poprzedzaj4cym termin rezygnacji do godziny
10.40

b) w przypadku choroby dzieckarezygnacjar6wnie? bgdzie odliczana od dnia

nastgpnego od zgloszenia.

c) dni wycieczelc/ wyjazd6w szkolnych musz4 byd z$oszone przez organizatorc

wycieczki lub wychowawc7 na rydziefi prznd terminem wycieczki
d) nie moina rezygnowad z obiad6w za dni poprzednie ( wstecz)

e) w przypadku tiezgloszenianieobecnodci na posilku uiszpzona z 96ry oplata za

niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.
f) zgloszone rezygnacje odliczone bgd4 w nastEpnych okresach rozliczeniowych,

je2eti dziecko nadal korzysta z obiad6w,
g) je2eli w kolejnym miesi4cu dziecko nie bEdzie korzystalo z obiad6w, zvnot

nadptatymoZliwy bgdzie do wykonania na wniosek rodzica( druk do pobrania u
intendenta)

17. Rodzic zamawiajqcy obiady, ofwiadcza i2 zryomat sig z postanowieniami

niniejszego Regulaminu i zobowiqzuje sig do ich przestrzegania-lez pisemnej zgody.

- Rodzic jest Swiadomy, i2 akceptuj4c Regulamin, zgadza sig na stosowanie przepis6w
prawa odpowiednich do egzekucji naleinoSci cyrvilno- prawnych (Kodeks Cywilny).

1 8 . Regulamin wchodzi w 2ycie z dniem ogloszenia i obowi4zuj e od 2 wrze{;nia 2020r .



Procedura postgpowania wobec os6b wchodzqcych do budynku
Szkoty zrvanych dalej goSciem

1.

).

Osoba, kt6ra nie jest pracownikiem szkoly ani uczniem zwanej dalej godciem,

zobowi4zana do wchodzenia do szkoly gl6wnyn wejdciem w maseczce lub przylbicy,
w rgkawiczkach ochrormych lub obowiqzkowo dezynfekuje rgce.

Kaida osoba wchodzqca jako goSd zobowi4zana jest um6wi6 sig wczeSniej

telefonicznie z sekretariatem szkoly,

Osoba taka informuje pracownika znajdujqcego sig w sekretariacie, o celu wej5cia do

budynku szkoly. Pracownik ma obowipek wpisania wizy'ty do "Ksiggi wejS6"
podajqc imig i nazwisko "goScia", godzing wej$cia do szkoly, cel oraz godzing

wyj $cia.

Pracownik powiadamia pracownika sekretariatu o przyj6ciu "go$cia" i odprowadza go

do selcretariatu, ten oczekuje w sekretariacie na wizytg.
Pracownik szkoly przychodzi do seketariatu po "go$cia" i odprowadza go po wizycie
do drzwi szkoly.

Zaleca sig kontakt z nauczycielami drog4 elektroniczn4 wykorzystujqc dziennik
elektroniozny lub inne przyjgte przez szkolg Srodki komunikacji.
Nauczyciele spotykaj4 sig z rodzicami tylko w uzasadnionych przypadkach, po

wczeSniejszym um6wieniu telefonicznym lub wykorzystuj4c frodki komunikacji
elekhonicznej, z zachowaniem wszelkich 6rodk6w ochronnych (masec*alpnylbic4
rgkawiczki ochronne).

Spotkanie odbywa sig w wyznaczonej strefie i miejscu.

4.

5.

7.


