PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI
W DĘBICY
W OKRESIE PANDEMII COVID – 19
ROK SZKOLNY 2020/2021
I. PODSTAWA PRAWNA:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
Wytyczne Ministerstwa
Inspektoratu Sanitarnego

Zdrowia,

Ministerstwa

Edukacji

Narodoweji Głównego

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących
na
infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji. Podejrzenie zakażenia skutkuje uruchomieniem
procedur Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Szkoła
zapewnia środki dezynfekujące.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą przebywać wyłącznie w STREFIE
RODZICA, zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) 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).

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz 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. Zasady przychodzenia do szkoły i przebywania w salach lekcyjnych
1) Uczniowie przychodzą do szkoły od godziny 7.30 według następującego
harmonogramu:
 wejście południowe od mostku:
7.35 – klasa I
7.45 – klasa II
7.50 – klasy III
8.00 - zerówka
szatnia - szafki na parterze
 wejście ewakuacyjne od Ekonomika:
7.30 – klasy IV
7.40 – klasa V
7.50 – klasy VI
szatnia - wieszaki na I i II piętrze
 wejście od podwórka:
7.35 – klasy VII
7.45 – klasy VIII
szatnia główna
2) Uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu przynajmniej 1,5 metra.
3) Klasy, które zaczynają lekcje od wychowania fizycznego, wchodzą wejściem obok
sali gimnastycznej.
4) Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce lub przyłbicy, którą ściąga po wejściu
do klasy.
5) W czasie przerw uczniowie opuszczają salę, wychodzą na korytarz i przebywają
w wyznaczonych rejonach (strefach). Zobowiązani są do zakładania maseczek
lub przyłbic.
6) Uczniowie uczą się, w miarę możliwości, w tej samej sali lekcyjnej (poza
informatyką i wychowaniem fizycznym).
7) W czasie przerw sale lekcyjne są wietrzone. Po zmianie sali przez dana klasę
stoliki i krzesełka są dezynfekowane przez obsługę szkoły.
8) Po skorzystaniu z toalety uczeń obowiązkowo dokładnie myje ręce zgodnie
z wywieszoną instrukcją.
9) Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk
lub ich dezynfekowanie, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu i ust.
10) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie
nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi, posiłkami.
Nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.

11) Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów
komórkowych. Uczniowie mają prawo posiadania telefonu, który jest wyłączony
i pozostaje w plecaku.
12) Zabrania się korzystania ze sklepiku w ZSE.
13) Po ostatniej godzinie lekcyjnej uczniowie udają się do szatni, sprawnie ubierają się
i opuszczają budynek i teren szkoły.
14) W sytuacjach nieuregulowanych przepisami uczniowie stosują się bezwzględnie
do poleceń nauczyciela.
7. Organizacja lekcji wychowania fizycznego
1) Uczniowie będą jak najczęściej korzystali z boiska szkolnego oraz przebywali
na świeżym powietrzu (wyjścia na place zabaw), jeśli tylko warunki
atmosferyczne na to pozwolą.
2) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte
detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
na długich przerwach.
3) Każdy uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem na salę gimnastyczną.
4) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe
(np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpione będą innymi
(np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton,
biegi).
5) Uczniowie mogą wejść do szatni dopiero wtedy, gdy opuści ją wcześniejsza grupa
i gdy zostanie ona przewietrzona.
8. Edukacja informatyczna/informatyka
1) Uczniowie wchodzą do pracowni pojedynczo, po uprzednim zdezynfekowaniu
rąk.
2) Zajmują stałe miejsce pracy przy komputerze.
3) Po każdej lekcji następuje dezynfekcja klawiatury i monitora.
4) W przypadku licznych klas istnieje możliwość pracy w maseczkach
lub przyłbicach.

III.ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
2. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli członkowie rodziny przebywają
w kwarantannie, izolacji.
4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka
do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
5. Oddają dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem
do placówki – nie wchodzą na teren szkoły.
6. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa.
7. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu,

nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
9. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się
do nauczycielki, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę,
dotykać, prosić o wzięcie na kolana.
10. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz e-maili ze szkoły, umożliwiając
dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie
z wytycznymi.

IV. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele świadczą pracę z uczniami na terenie szkoły.
2. Prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze.
3. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego
zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu
wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje
zachowanie bez poczucia lęku.
4. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym
miejscu w szkole.
5. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na
częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania
ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci
wprowadzonych instrukcji.
6. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
7. Pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią
opiekę nad uczniami.
8. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka
od dziecka i nauczyciela/pracownika podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych,
zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
9. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu
z zachowaniem odpowiedniej odległości.

V.

DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

1. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia
koronawirusem.
2. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie
w w/w miejscu.
3. Organizują wyjścia poszczególnych klas na teren przyległy do szkoły tak, aby dzieci
nie mieszały się ze sobą.
4. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy
jednej zabawce na placu zabaw.
5. Nauczyciele oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej nadzorują
i wspomagają uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

VI.
1.
2.
3.
4.

VII.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
Utrzymują szkołę w czystości.
Po każdej przerwie dezynfekują toalety, powierzchnie w przestrzeni wspólnej.
Po zmianie sali przez daną klasę dezynfekują jej wyposażenie.
Potwierdzają wykonanie czynności na KARCIE KONTROLI CZYSTOŚCI.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Bibliotekarz pracuje w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku
zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę
lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
i współpracowników (minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali
wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia
(co godzinę).
4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,
np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja
o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać
w bibliotece szkolnej.
6. Obsługa czytelnika będzie ograniczona do minimum, tj. do wydania książek. Zgodnie
z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy
tworzyć skupisk.
7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego
przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Po każdym czytelniku
blat będzie dezynfekowany.
8. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów
kartkowych.
9. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy
mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki
dostosowane są do potrzeb czytelników.
10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród
pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny
i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

VIII.

PROCEDURY
DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI
OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY

ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się w godzinach pracy świetlicy od 6.30 do 17.00.
2. Na świetlicę mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, podwyższona temperatura, katar)
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
3. Dzieci mogą być przyprowadzane do świetlicy i z niej odbierane przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, stosując środki

ochronne (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
w wyznaczonej „strefie rodzica”.
4. Dzieci w świetlicy mają obowiązek stosować ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
(po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Każdego dnia sala, zabawki, stoły i inne przedmioty będą dezynfekowane zalecanymi
preparatami.
6. Sale będą jak najczęściej wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
7. Dziecko na świetlicy ma posiadać własne przybory i podręczniki. Nie może ich
pożyczać od innych dzieci. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do świetlicy
niepotrzebnych przedmiotów.
8. Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
9. W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności co najmniej dwóch
wychowawców, będzie prowadzony podział dzieci na grupy, aby ograniczyć
liczebność.
10. W miarę możliwości będą często przeprowadzane zajęcia ruchowe na otwartej
przestrzeni.
11. Na terenie świetlicy nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Wychowawcy i dzieci
mogą to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
12. Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy
lub gorączkę, dziecko zostanie odizolowane od grupy w wydzielonym miejscu,
a opiekun niezwłocznie ma je odebrać.

IX.

PROCEDURY DOTYCZĄCE GASTRONOMII W SZKOLE

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przygotowujących i wydających posiłki
1. Pracownicy mająrestrykcyjnie przestrzegać zasad higieny, dobrych praktyk
higienicznych, utrzymywać wysoki stopień higieny osobistej, w tym dbać
o odpowiednią, czystą odzież ochronną.
2. Powinni zachowywać odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m,
stosować środki ochrony osobistej.
3. W trakcie przygotowania posiłków mają przebywać tylko na teranie bloku
żywieniowego.
4. Mają przestrzegać warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczących
funkcjonowania zbiorowego żywienia.
5. Utrzymywać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (mycie naczyń
i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. min 60o C. ).
6. Po zakończonej pracy mają gruntownie dezynfekować powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.
7. Intendentka stołówki ma dbać o czystość magazynu spożywczego i higieniczny
odbiór towaru od dostawców. Zwracać uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka,
rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane

pieczywo powinno być zabezpieczone np. przykryte czystym materiałem, papierem.
Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia w wyznaczonym miejscu.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spożywających posiłkiw stołówce szkolnej i osób
odbierających posiłki na zewnątrz
1. Przed wejściem do bloku żywieniowego będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk,
którym uczniowie powinni bezwzględnie zdezynfekować ręce przed posiłkiem.
2. Przy każdym stoliku mogą spożywać posiłek 2 osoby, w odległości 1.5 m od siebie.
Na terenie stołówki może jednocześnie przebywać maksymalnie 25 uczniów.
Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków wg harmonogramu.
3. Posiłki przynoszone będą do stolika przez osoby dyżurujące na stołówce,
zabezpieczone w środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki),
a później po wyjściu osoby stołującej się, naczynia odnoszone są do zmywalni.
4. Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane będą blaty stołów, poręczy krzeseł
oraz wietrzenie stołówki.
5. Wydawanie posiłków w formie cateringu będzie odbywało się wejściem bocznym
szkoły.
6. Konsument będzie pozostawał na zewnątrz szkoły w bezpiecznej odległości (1,5m),
a dyżurujący pracownik będzie wydawał posiłki i odbierał naczynia,każdorazowo
dezynfekując ręce.
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