Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Radwanicach o zasadach
funkcjonowania Szkoły w okresie Covid-19
ROK SZKOLNY 2020/2021
I.

Informacje ogólne.
1. W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach od dnia 1 września 2020 r.
do dnia 25 czerwca 2021 r. obowiązują wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji pracy
szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki.
Są to:
1) Zarządzenie Dyrektora Nr ……. z dnia …….. sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w warunkach
pandemii Covid-19.
2) Zarządzenie Dyrektora Nr ……… z dnia ………. sierpnia 2020 roku o ochronie uczniów
i pracowników przed Covid-19.
2. W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach wprowadza się procedury
zapewniające bezpieczne funkcjonowanie placówki w okresie stanu epidemii COVID 19.
Obowiązują następujące procedury:
1) procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły – załącznik nr ……,
2) procedura
pobytu
i
zabawy
dzieci
w
sali
dydaktycznej
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w zachowaniu kontaktów społecznych w
szkole – załącznik nr ……,
3) procedura wyjścia grupy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego na plac zabaw
i podwórko szkolne – załącznik nr ……,
4) procedura pobytu i zabawy grupy dzieci na placu zabaw, na podwórku i na boisku
szkolnym w wyznaczonych strefach w szkole– załącznik nr ………,
5) procedura postępowania wobec dziecka w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem
COVID – 19 – załącznik nr ………,
6) procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia u pracownika –
załącznik nr …….,
7) procedura komunikacji z rodzicami uczniów – załącznik nr …….,
8) procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze
w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się
koronawirusa – załącznik nr ……..,
9) procedura organizacji zajęć dla uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego
prowadzonych na terenie placówki – załącznik nr …….,
10) procedura przebywania na terenie szkoły w trakcie zajęć oraz po zajęciach – załącznik
nr ……..,
11) procedura prowadzenia dezynfekcji całego budynku szkoły, placu zabaw oraz terenu
wokół szkoły – załącznik nr …..,

12) procedury wewnętrzne określające obowiązki: dyrektora, nauczycieli, pracowników
administracji, obsługi, osób obsługujących wydawanie posiłków.
13) procedura organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka,
minimalizujące ryzyko zakażenia.
Opracowanie procedur wynikających z bezpośrednich obserwacji i doświadczeń (na bieżąco)
i aktualizowanie ich do bieżących potrzeb.
3. W roku szkolnym 2020/2021 w placówce przebywają nauczyciele, pracownicy
administracji, obsługi i uczniowie. Rodzice uczniów są przyjmowani w szkole pojedynczo,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny
4. Podczas przebywania w placówce, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice
i uczniowie są zobowiązani do stosowania wszystkich wprowadzonych przepisów
zapewniających zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID – 19.
II.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego dla uczniów i dzieci z oddziału
przedszkolnego.
Do szkoły uczęszcza każdy wychowanek oddziału przedszkolnego objęty rocznym
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego oraz każdy uczeń objęty obowiązkiem
szkolnym. W zajęciach uczestniczyć jednak będą tylko dzieci i uczniowie bez objawów
chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Dzieci i 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.
Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
Wszystkim wchodzącym do budynku, szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk.
Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostają na zewnątrz budynku, zachowując min.
1,5 m odległość od drzwi wejściowych. Opiekunowie nie mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły (korytarze, szatnia).
Opiekunowie odprowadzając dzieci zachowują zasady, które obowiązują w przestrzeni
publicznej, tj.: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna
z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans min. 1,5 m od drzwi wejściowych.
Opiekunowie, udając się z dzieckiem w pobliże budynku szkoły oraz w każdej przestrzeni
publicznej przestrzegają obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, stosowanie wszelkich środków ostrożności,
by uniknąć zarażenia).

8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum, po
uprzednim ustaleniu daty i godziny załatwiania sprawy, rozmowy (obowiązuje je
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach, tj.: obszar przy wejściu do budynku.
9. Szkoła komunikuje się z opiekunami ucznia wyłącznie poprzez kontakt z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość (telefon, komunikatory internetowe, e-mail).
10. Pracownicy Szkoły sprawdzają uczniom temperaturę, termometrem bezdotykowym
i dezynfekują go po użyciu w danej grupie.
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/wychowanka objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje go
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły, najlepiej własnym środkiem transportu.
12. Praca szkoły odbywa się w systemie dwuzmianowym dla uczniów klas I – III oraz częściowo
dla uczniów klas IV – V, co umożliwia zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
13. Uczniowie w miarę możliwości przebywają podczas swoich zajęć w tych samych
pomieszczeniach. Wyjątek stanowią lekcje wychowania fizycznego, chemii, fizyki (zajęcia,
odpowiednio: w hali sportowej, pracowni chemiczno-fizycznej), zajęcia rozwijające
zainteresowania (kółka) oraz zajęcia wyrównawcze (ZRK).
14. Podczas obowiązujących w szkole przerw międzylekcyjnych, uczniowie klas I – III
przebywają w swoich klasach. Z przestrzeni szkolnej (hol, korytarze) oraz z boiska,
podwórka szkolnego i placu zabaw korzystają w godzinach, gdy trwają lekcje klas
starszych.
15. Uczniowie klas IV – V i z klas VI – VIII korzystają z przerw naprzemiennie, zgodnie
z opracowanym Regulaminem korzystania z przerw międzylekcyjnych – załącznik nr ……….
16. Przerwy śniadaniowe i obiadowe uczniowie spędzają w swoich klasach lub
w pomieszczeniu przeznaczonym do wydawania posiłków. Godzina przerwy obiadowej
jest różna dla klas I – III, klas IV – V i klas VI – VIII.
17. Oddział przedszkolny pracuje wg dziennego harmonogramu, opracowanego przez
nauczycieli wychowawców, zgodnie z grafikiem wyjść, skorelowanym z grafikiem świetlicy
oraz uczniów klas I – VIII.
18. Na terenie szkoły obowiązują wszystkich 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.
19. Podczas zajęć nie korzysta się z przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Dostęp do ww. sprzętów jest
uniemożliwiony.

20. Wszystkie inne pomoce dydaktyczne i przybory do ćwiczeń, wykorzystywane podczas
zajęć podlegają myciu i dezynfekowaniu (po każdorazowym użyciu).
21. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są zmywane detergentem
i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
23. Pomieszczenia klasowe oraz części wspólne (korytarze, hol, szatnia) są wietrzone
co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
24. Pomieszczenia klasowe są dezynfekowane po skończonych zajęciach I zmiany. Między
zmianami obowiązuje godzinna przerwa , przeznaczona na dokładną dezynfekcję:
podłogi, krzesła, stoliki, tablica, drzwi, klamki.
25. W pomieszczeniach klasowych oraz częściach wspólnych (szatnia) po zakończonym
tygodniu są poddawane ozonowaniu, a plac zabaw i korytarz zamgławianiu (korytarz, hol)
środkiem bakterio i wirusobójczym.
26. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
27. W czasie przerw, przy sprzyjających warunkach pogodowych, niezależnie od pory roku
uczniowie mogą korzystać z boiska, podwórka szkolnego i placu zabaw. Zasady
korzystania z ww. terenów określają przepisy zawarte w „Procedurze pobytu i zabawy
na placu zabaw, na podwórku i na boisku szkolnym” – załącznik nr …………
28. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ograniczane są ćwiczenia i gry kontaktowe, a nauczyciele
realizują wszystkie elementy podstawy programowej według Autorskiego programu
wychowania fizycznego, dostosowanego do warunków i obostrzeń w okresie pandemii
COVID-19 oraz według Procedury korzystania z Hali sportowej oraz organizowania lekcji
wychowania fizycznego – załącznik nr ………….
29. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach obowiązkiem nauczycieli jest dbanie
o to, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
są obowiązani dbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
30. Bezpieczne zasady korzystania z szatni zawarte są w Procedurze – załącznik nr ………..
31. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie korzystania z zajęć
świetlicowych – załącznik nr …………..
32. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk i są one rozmieszczone w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest
wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji,
ozonowania, czy zamgławiania.

33. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
34. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywa się wg ustalonych zasad
i procedur przy uwzględnieniu zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych – załącznik
nr ………..
35. W bibliotece szkolnej obowiązują zasady korzystania z biblioteki – załącznik nr ……….
Biblioteka pracuje wg ustalonych godzin, przy uwzględnieniu okresu 2 dni koniecznego do
przeprowadzenia kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotece.
36. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej obowiązują ustalone we współpracy z pielęgniarką
środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną zasady korzystania oraz godziny
jego pracy, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
37. Szkoła pracuje wg opracowanego wewnętrznego regulaminu i procedur funkcjonowania
szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem jej specyfiki oraz zaleceń wskazanych
w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisów prawa.
III.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym dostępne są numery telefonów do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły (po uprzednim
uzgodnieniu daty i godziny) dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne,
zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą oraz nie przekraczają obowiązujących stref
przebywania (korytarz, sekretariat, gabinety: dyrektora, kierownika gospodarczego).
3. Wszyscy pracownicy Szkoły regularnie dbają o higienę rąk - mycie wodą z mydłem.
Nauczyciele są odpowiedzialni za dopilnowanie, by robili to również uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety.
4. Dezynfekcja szkoły przeprowadzana jest w ciągu dnia wg dokładnego harmonogramu –
załącznik nr ………..
a. Wejścia do budynku – każdorazowo po wejściu grup uczniów do budynku.
b. Korytarze i Hol, schody – każdorazowo po przerwie, podczas trwania lekcji.
c. Sale zajęć – po skończonych przez daną klasę zajęć w konkretnym pomieszczeniu
oraz po zakończeniu I zmiany (godzinna przerwa na dezynfekcję).
d. Sanitariaty – każdorazowo po przerwie, podczas trwania lekcji.
e. Szatnia – każdorazowo po wyjściu dzieci ze szkoły (zakaz przebywania uczniów
w szatni podczas przerw i podczas lekcji oraz cotygodniowo wewnętrzna
dezynfekcja szafek. Wprowadza się zakaz przetrzymywania w szafkach ubrań,

5.

6.

7.
8.
9.

IV.

butów, innych rzeczy. Pozostawione rzeczy będą z szafek usuwane, a rodzic zostanie
wezwany do natychmiastowego odebrania zostawionych przedmiotów.
f. Plac zabaw – każdorazowo po skorzystaniu przez grupę dzieci. Wprowadza się
absolutny zakaz korzystania z placu zabaw w czasie, gdy szkoła nie pracuje pod
rygorem zgłoszenia sprawy na Policję.
g. Ciągi komunikacyjne – w razie konieczności, np. stwierdzenia zrażenia. Wprowadza
się całkowity zakaz przechodzenia, przejeżdżania, przebywania na terenie szkoły dla
osób trzecich, również po zakończonych zajęciach (cała doba). Teren szkoły
pozostaje zamknięty dla przechodniów, rowerzystów, osób spędzających wolny czas
pod rygorem zgłoszenia sprawy na Policję.
Codzienne prace porządkowe są wnikliwie monitorowane i sprawdzane przez dyrektora,
wicedyrektora, kierownika świetlicy i kierownika gospodarczego, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniu spożywania posiłków,
klawiatur, włączników itp.
Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych widnieją plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Urządzenia sanitarno-higieniczne są systematycznie sprawdzane, czyszczone i również
dezynfekowane z użyciem detergentu.
Szkoła zapewnia miejsca/pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.
Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
Organizacja dożywiania

1. Przy organizacji żywienia w szkole (inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych
posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
w czasie pandemii COVID-19.
2. W związku z brakiem innych możliwości organizacyjnych w szkole spożywanie posiłków
odbywa się w kuchni mlecznej oraz w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
3. Od dostawców cateringu wymagane są pojemniki i sztućce jednorazowe, a na terenie
placówki obowiązuje odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
4. Dania w jednorazowych opakowaniach wydawane są przez osoby do tego wyznaczone.

V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka,
stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia – organizacji pracy pracowników
z grupy ryzyka – załącznik nr …………. (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca
zdalna).
3. Na terenie szkoły funkcjonuje izolatrorium – gabinet pielęgniarki szkolnej (wyposażenie
w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym podlega izolacji osoba z objawami
chorobowymi.
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się on telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w szkole procedurami oraz dezynfekowane są natychmiast powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się indywidualne zalecenia wydane przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane są
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Bezzwłocznie ustala się też
listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się zalecenia i wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/, a odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. W przypadku wątpliwości należy się koniecznie zwrócić do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
VI.

Informacje dla nauczycieli.
1. Nauczyciele w pierwszym dniu nauki w szkole – 1 września 2020 r., dla swoich grup
wychowawczych przeprowadzą instruktaż dotyczący zasad obowiązujących w szkole oraz
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VII.

przeprowadzą pogadanki, a w późniejszym terminie (od 2 do 4 września 2020 r.) także
warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Komunikaty i warsztaty
mają wzbudzić w dzieciach poczucie troski, bezpieczeństwa i odpowiedzialność za swoje
zachowanie. Zabrania się udzielania informacji, które mogą wywołać lęk u dzieci.
Wszyscy nauczyciele są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u uczniów,
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego
powietrza, po zabawie. Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i instrukcji
mycia, dezynfekcji rąk.
Podczas opieki nad dziećmi podczas przerwy, nauczyciele zobowiązani są dopilnować
zakazu organizowania większych skupisk uczniów w szkole i poza budynkiem szkoły,
zachowując obowiązujące zalecenia GIS.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy głównych wejściach do budynku,
w salach dydaktycznych oraz izolatce wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.
Nauczyciele dbają o zachowywanie dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły oraz
na jej terenie - min. 1,5 metra.
Wychowawcy klas I - III organizują przerwy dla swojej grupy wychowawczej dostosowując
je do potrzeb wychowanków, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Grupa
wychowawcza spędza przerwy pod opieką nauczyciela - wychowawcy grupy.
Nauczyciele w swoich grupach wychowawczych I - III pełnią dyżury podczas spożywania
przez uczniów posiłków w klasie.
Informacje dla Rodziców

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III są przyprowadzane do szkoły przez
rodziców/opiekunów muszą być całkowicie zdrowe.
2. Dzieci chore, zakatarzone, kaszlące lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki
i nie będą mogły uczestniczyć w lekcjach i zajęciach.
3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje,
pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób
trzecich.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły zabawek i innych zbędnych
przedmiotów.
6. Wprowadza się zakaz przyprowadzania i przychodzenia uczniów do szkoły (dotyczy
niekorzystających ze świetlicy) z więcej niż 15 minutowym wyprzedzeniem. Jeśli uczeń
przyjdzie do szkoły z większym niż 15 minut zapasem, nie zostanie wpuszczony do
budynku – procedura – załącznik nr ………..

7. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.
Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły –
załącznik nr ……..
8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura)
i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a rodzice/opiekunowie
zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem.
9. Uczeń samodzielnie przychodzący (klasy IV – VIII) do szkoły, w razie uzasadnionego
podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie wpuszczony do
placówki, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie.
10. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy choroby
zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani poinformować
nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
VIII.

Informacje dla nauczycieli pracowników niepedagogicznych.
1. Podczas wykonywania swoich obowiązków nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
na terenie placówki nie muszą, ale mogą korzystać z maseczek chroniących usta i nos.
Rekomendowane są przyłbice.
2. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne,
dezynfekcyjne i ochronne.
3. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem
i zasadami obowiązującymi w placówce.
4. Szkoła zapewni komplety ochrony indywidualnej dla każdego pracownika – rękawiczki,
maseczki, przyłbice.
5. W szkole wydzielone jest pomieszczenie do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia
zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19. Izolatka – gabinet pielęgniarki wyposażona jest w
środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę pierwszej pomocy,
termometr bezdotykowy. W izolatce znajduje się Rejestr Zdarzeń, który wypełnia
upoważniony pracownik lub pielęgniarka.
6. Ustalono szybki sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o liczbie dzieci
lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
7. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia
i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.
8. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa.
9. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i stołówce szkolnej, w salach
gimnastycznych oraz na boisku szkolnym.
10. Wprowadzono
zasady
szczególnej
ostrożności
dotyczące
zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, zachowując m.in. odległości pomiędzy stanowiskami

pracy zgodnie z wytycznymi GIS, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów, osłony na miejsca pracy dla pracowników
administracji – sekretariat i gabinet kierownika gospodarczego. Szczególną uwagę
zwrócono na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsca pracy,
zabezpieczania odpadów i usuwania ich ze szkoły oraz przyjmowania przesyłek od
dostawców - Procedura – załącznik nr …………
11. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery
telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.

