Organizacja zajęć w szkole od 1 września 2020 r.
Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Podstawa prawna: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
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 lub w izolacji.
2. 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.
3. 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.
4. Opiekunowie odprowadzający uczniów klas 1 mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując 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),
e) Po odprowadzeniu ucznia do sali lekcyjnej opiekun niezwłocznie opuszcza szkołę,
f)

Termin odprowadzania uczniów ustala się na okres od 1 do 11 września włącznie, po tym
terminie uczniowie klas pierwszych przemieszczają się na terenie szkoły samodzielnie,

g) Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.45, (nie dotyczy uczniów
dojeżdżających).
5. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się 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).
6. W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia zobowiązuje się rodziców do
uaktualnienia danych teleadresowych. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość, przede wszystkim za pośrednictwem dziennika
elektronicznego oraz telefonu.

7. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu w danej
grupie.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje

odizolowany

w odrębnym pomieszczeniu - izolatka, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
9. W celu zachowanie dystansu między uczniami poszczególne klasy przypisuje się do sal,
w których będą odbywały się wszystkie lekcje tej klasy. Zmiana sali lekcyjnej będzie dotyczyła
lekcji wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych.
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, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały
usunięte z sal lub dostęp do nich jest uniemożliwiony. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane na bieżąco.
12. Uczeń posiada 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.
13. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
15. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, tak, by nie pokrywały się one z czasem przerw
dla pozostałych uczniów.
17. Uczniowie klas IV - VIII spędzają przerwy na korytarzu obok sali, w której mają lekcje.
18. W czasie przerw, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, uczniowie przebywają na świeżym
powietrzu, korzystają z boiska szkolnego.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
20. W celu bezpiecznego korzystania z szatni udostępnia się uczniom pięć pomieszczeń (szatnie),
w tym boksy oraz co drugi wieszak w szatni wspólnej. Przy wejściu do szatni znajduje się
środek do dezynfekcji rąk .

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę wietrzy się
nie rzadziej, niż co 45 minut w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności
przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
23. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady dotyczące
organizacji zajęć lekcyjnych.
24. W zasadach korzystania z biblioteki szkolnej uwzględnia się konieczny okres 2 dni
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
25. Higienistka szkolna przeprowadza pomiar temperatury wszystkich uczniów raz w tygodniu,
podczas jej dyżuru w szkole.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
26. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
27. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie
przekraczają

obowiązujących

stref

przebywania

(sekretariat,

gabinet

dyrektora

i wicedyrektorów, świetlica, pokój nauczycielski).
28. Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
29. Prowadzony

jest

monitoring

codziennych

prac

porządkowych,

ze

szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno higienicznych,
ciągów

komunikacyjnych,

dezynfekcji

powierzchni

dotykowych–

poręczy,

klamek

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników.
30. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
31. W pomieszczeniach sanitarno higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje dezynfekcji.

32. Urządzenia sanitarno-higieniczne są na bieżąco dezynfekowane lub czyszczone z użyciem
detergentu.

Gastronomia
33. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna) obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m,
a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
34. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki
wydawane są na dwie zmiany. Uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca przy stole. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków po każdej grupie odbywa się czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł.
35. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
i wyparzane.
36. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
37. Przed wejściem na stołówkę należy umyć lub zdezynfekować dłonie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
38. 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.
39. Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają
osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące
ryzyko zakażenia (np. ograniczenie liczby dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych).
40. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych.
41. Pracownicy szkoły zostaną 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.

42. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
43. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu i ozonowaniui oraz dezynfekuje
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.) i stosuje się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
44. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
45. Zapewnia się wszystkim uczniom bezpłatny dowóz i opiekę do szkoły, na zasadach
obowiązujących w transporcie publicznym (stałe miejsce, maseczka, dezynfekcja).
46. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

