Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim
od 18 stycznia 2021 r.
Opracowana w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół podstawowych
Organizacja zajęć w szkole
1. Od 18 stycznia 2021 r. – powrót do nauczania stacjonarnego dla uczniów klas I – III.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły:
Klasy 1a, 1b, 2a i 2b – wejście A
Klasy 3a i 3b – wejście D
4. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
5. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk i z elektronicznego pomiaru
temperatury.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły.
W przypadku szczególnego i uzasadnionego wejścia do części wspólnej szkoły zachowują
zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum
(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.
9. Drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte, przy drzwiach znajduje się dzwonek, który
informuje pracowników szkoły, że przy drzwiach znajdują się osoby, które chcą wejść do
budynku.
10. W celu umożliwienia szybkiej, skutecznej komunikacji rodzice/opiekunowie ucznia
powinni poinformować wychowawcę o aktualnym numerze telefonu.
11. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są systematycznie dezynfekowane.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) –
uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną

niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
13. Zapewniona zostaje taka organizacja pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych
i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
14. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się
z pozostałymi klasami.
15. Ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy,
uwzględnia m.in.:
− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
− korzystania ze stołówki szkolnej,
− zajęć na boisku.
Przerwy uczniowie spędzają na wyznaczonym korytarzu
Klasa 1a - pierwsze piętro
Klasa 1b - pierwsze piętro
Klasa 2a – drugie piętro
Klasa 2b – drugie piętro
Klasa 3a – parter
Klasa 3b - parter
16. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
Klasa 1a – sala 21
Klasa 1b – sala 19
Klasa 2a – sala 20
Klasa 2b – sala 18
Klasa 3a – sala 8
Klasa 3b - sala 9
17. Do klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
18. 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.
19. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki
można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
20. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub
dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
21. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze)są wietrzone co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
22. Przy odpowiednich warunkach pogodowych uczniowie korzystają z boiska szkolnego
oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas organizacji wyjść
w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, przestrzega się zasad obowiązujących
w przestrzeni publicznej.
23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, nie prowadzi się ćwiczeń i gier kontaktowych.
24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
25. W celu bezpiecznego korzystania z szatni poszczególnym klasom przydziela się
następujące pomieszczenia:

Klasa 1a - szatnia przy gabinecie logopedycznym
Klasa 1b - szatnia przy gabinecie logopedycznym
Klasa 2a – szatnia przy sali 18
Klasa 2b – szatnia przy sali 18
Klasa 3a – szatnia na parterze
Klasa 3b - szatnia na parterze
26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w godzinach 7.30 - 15.30, w miarę
możliwości w grupach uczniów z danej klasy. W regulaminie korzystania z zajęć
świetlicowych znajdują się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie
epidemii. Świetlicę wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
27. Kontakt pracowników administracji oraz obsługi z uczniami oraz nauczycielami jest
ograniczony do minimum.
28. Biblioteka szkolna jest czynna 8.00 - 14.00 , uwzględnia się konieczny okres 2 dni
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
29. Gabinet higienistki szkolnej jest otwarty w każdy piątek w godzinach 8.00 - 14.30.
30. Zapewnia się uczniom dowóz i opiekę do szkoły, na zasadach obowiązujących
w transporcie publicznym (stałe miejsce, maseczka, dezynfekcja).
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane
do: dezynfekowania rąk, zakrywania ust i nosa.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązane do regularnego mycia
rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, 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 pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
5. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
i nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje
dezynfekcji.
7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
8. Sale lekcyjne wietrzy się nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali
lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
9. Na wyposażeniu szkoły znajdują się następujące urządzenia do dezynfekcji: ozonator,
lampa UV- C LAMP i urządzenie do dezynfekcji Ultra Low Volume, stacja
dezynfekująca (automatyczny dyspenser) wraz ze środkiem do dezynfekcji przy głównym
wejściu do szkoły, automatyczne dozowniki.

Gastronomia
1. Korzystanie z obiadów odbywa się w stołówce szkolnej, zapewniającym prawidłowe
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
2. Spożywanie obiadów odbywa się w tych samych grupach i w wyznaczonych godzinach,
z zachowaniem dystansu.
Klasa 1 ab – 11.30, sala 1
Klasa 2ab – 11.30, sala 2
Klasa 3ab – 12.30, sala1
Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł odbywa się po każdej grupie.
3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu oraz wyparzane
w wyparzarce.
5. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Wyznaczonym i przygotowanym (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczeniem, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych jest izolatka na parterze szkoły.
4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji
dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą
wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę
o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub
112.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
(uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.
6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu
dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
7. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadza tam dodatkowe sprzątanie, a także
dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

