PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII
COVID –19 OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
z OP W ZĄBKOWICACH Śl.
na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN
obowiązujące od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły
fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem
odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Uczniowie dojeżdżający komunikacją miejską, zgodnie z przepisami prawa, po wejściu do
autobusu muszą zakładać maseczki, zakrywając nos i usta.
5. Od 1 września 2020 r. do odwołania - wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły
rodziców i osób trzecich. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na
terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed
wejściem. Musi też zachować następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m
6. Wszystkie inne osoby, które w uzasadnionych sytuacjach muszą wejść do budynku szkoły
mają obowiązek dezynfekowania rąk oraz wejścia w maseczce ochronnej.

7. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura, kaszel)
i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice zostaną poproszeni
o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora
lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie
pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatce do czasu odebrania go przez
rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatce.
8. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły dwoma wejściami:
a) wejście główne – dzieci z przedszkola i uczniowie klas I – IV
b) wejście tylne – uczniowie klas V – VIII
9. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, nie ma
przeciwwskazań. Uczniowie na przerwach mogą zakładać maseczki w przestrzeniach
wspólnych takich

jak: korytarze, toalety,

itp. na lekcjach w salach dydaktycznych

i w świetlicy uczniowie nie zakładają maseczek.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach będą dezynfekowane. Przybory do ćwiczeń
(piłki,

skakanki,

obręcze

itp.)

wykorzystywane

podczas

zajęć

będą

czyszczone

lub dezynfekowane.
12. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli gabinet
jest wyposażony w szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
14. Sale należy wietrzyć co przerwę, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie klas I-III nie
wychodzą na korytarze szkolne podczas ogólnych przerw, gdy są tam pozostali
uczniowie.
16. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt
na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Jednak wyjścia na teren
zielony odbywają się tylko w czasie przerw 10-minutowych z podziałem na grupy, by nie
tworzyć tłoku w korytarzu szkolnym:
klasy IV- V wychodzą po lekcji 2 i 4, klasy VI- VIII po lekcji 5 i 6.
W razie niepogody uczniowie klas IVa i IVb schodzą na przerwy do małej sali
gimnastycznej.
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
19. Uczeń i dzieci z przedszkola nie powinny zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
20. Od 1 września 2020 r. do odwołania dzieci nie zmieniają obuwia, Jeśli Dyrekcja szkoły
przywróci obowiązek zmiany obuwia, uczniowie każdej klasy mają wyodrębnione
i podpisane szatnie-szafy w oddalonych od siebie miejscach, by przy zmianie butów nie
tworzyły się większe grupy. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom
młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich
w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach
dydaktycznych (mała sala gimnastyczna, gab. 8b). Do Regulaminu korzystania z zajęć
świetlicowych został wprowadzony aneks i zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy
wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Z zasadami korzystania ze świetlicy szkolnej

uczniowie zostaną zapoznani przez

wychowawców na pierwszych zajęciach z wychowawcą.
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
23. Do Regulaminu biblioteki szkolnej został wprowadzony aneks i zasady korzystania
z biblioteki szkolnej, uwzględniający konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach. Z zasadami korzystania z biblioteki uczniowie
zostaną zapoznani przez wychowawców na pierwszych zajęciach z wychowawcą.
24. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,
przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem oraz przez e-dziennik.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa
jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz
o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

