Załącznik nr 1

Procedura
dotycząca organizacji zajęć w czasie trwania pandemii
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu
na podstawie wytycznych i rekomendacji MEiN, MZ i GIS
dla klas I-III szkół podstawowych
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
3. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych obowiązujące od
18 stycznia 2021r.
Postanowienia ogólne:
1. Na terenie szkoły może przebywać

pracownik, uczeń bądź rodzic bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
3. Przy każdym wejściu do placówki obowiązkowa jest dezynfekcja rąk płynem

dezynfekującym zapewnionym przez szkołę.
4. Pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z obowiązującymi w

szkole procedurami, zastosować się do nich pod kątem unikania zagrożeń
występujących podczas pobytu w szkole.
5. Procedury są dostępne dla wszystkich pracowników, rodziców i uczniów za

pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny.
Ponadto w formie papierowej udostępnione są na gazetce szkolnej przy wejściu
głównym.
6. Obowiązuje pisemne potwierdzenie przez pracownika Szkoły zapoznania się z w/w

procedurami.
7. Dla zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji szkoły z opiekunami konieczne

jest posiadanie wszelkich możliwych aktualnych danych kontaktowych.
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8. W celu zapobiegania zakażenia wirusem COVID-19 rekomenduje się promowanie

zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
a. regularną higienę rąk (mycie i dezynfekcja),
b. higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
c. uwrażliwienie kadry na mycie i dezynfekcję rąk oraz możliwość stosowania
środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) w tym szczególnie:
-

przed i po kontakcie z dziećmi

-

po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

-

po usunięciu środków ochrony osobistej,

d. zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) w toaletach i w
miarę możliwości w klasach oraz środków do dezynfekcji przy wejściu do
pomieszczeń wspólnego użytku tj. sekretariat, pokój nauczycielski, sala
gimnastyczna, świetlica, szatnie,
e. używanie w miarę potrzeb osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia,
f. używanie przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci
odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
g. wyrzucanie

zużytych

środków

ochrony indywidualnej

do

specjalnie

zamykanych i opisanych koszy,
h. wyrzucanie zużytych jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,
i. informowanie

uczniów, w sposób

dostosowany do ich możliwości

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad
higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w
powyższym zakresie,
j. regularne wietrzenie pomieszczeń,
k. regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych
i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.
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9. W szczególności ważne jest:

a. regularne

czyszczenie

powierzchni

wspólnych,

np.:

klamek

drzwi

wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek,
klawiatur i myszek, włączników świateł.
10. Zaleca się przeprowadzić takie działania po zakończeniu każdego dnia zajęć.
11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć

niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu
tej osoby od innych osób przebywających w placówce (zgodnie z procedurami na
wypadek pojawienia się zagrożenia zarażeniem).
Przyprowadzanie i odbiór dziecka do i ze szkoły
1. Na teren jednostki systemu oświaty jest zakaz wstępu osób, których obecność nie

jest konieczna.
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. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci w razie konieczności mogą

wchodzić do wyznaczonej strefy rodzica, 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).
4. W miarę możliwości dbamy, aby do szkoły dziecko przyprowadzane i odbierane było

przez tę samą osobę.
5. Rekomenduje się, aby osoba, która przyprowadza dziecko, nie wchodziła na teren

szkoły oddając ucznia pod opiekę wyznaczonego pracownika lub nauczyciela przy
drzwiach wejściowych do szkoły.
6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz przestrzeni publicznej –
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
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7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Pomieszczenie do prowadzenia zajęć :
1. W miarę możliwości w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny
wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
2. Z sal zostaną usunięte przedmioty i pomoce dydaktyczne, których nie można
skutecznie zdezynfekować, bądź będzie do nich utrudniony dostęp.
3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
będą czyszczone lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć lub w miarę możliwości
po każdych zajęciach.
4. 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.
5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Prowadzenie zajęć:
1. Zajęcia w klasach I-III odbywają się w tej samej klasie (za wyjątkiem zajęć
komputerowych i sportowych) i ze stałymi nauczycielami.
2. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum zdolność
do kontaktowania się z pozostałymi klasami.
3. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
4. Podczas przerwy przed pierwszą lekcją uczniowie klas I-III przebywają w
ograniczonym obszarze przy swoich salach i szafkach. Podczas kolejnych przerw
uczniowie mają wyznaczoną powierzchnię korytarzy, tak aby nie mieszać się z innymi
klasami.
5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw (zgodnie z regulaminem dyżurów
nauczycielskich).
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6. Podczas realizacji zajęć stacjonarnych, w tym zajęć wychowania fizycznego i
sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i
gry kontaktowe.
7. W miarę możliwości ogranicza się wykorzystanie wspólnych przyborów i przyrządów
i umożliwia się częstszą higienę rąk.
8. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi
uczestniczącą w zajęciach od kadry prowadzącej te zajęcia.
9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w
grupach z danej klasy, bądź z tego samego poziomu. W razie potrzeby zajęcia
świetlicowe mogą się odbywać w innych salach lekcyjnych.
10. W szkole organizowane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach dla klas
ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych

Podejrzenie zakażenia:
1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
2. W przypadku podejrzenia choroby, dziecko będzie przebywać w izolatce.
3. Pracownik zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę i doświadczenie
wynikające ze stosowanego procesu diagnostycznego ( wywiad, obserwacja)
Szkole

w

oraz wiedzę dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak:

Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Komunikaty Ministerstwa Zdrowia,
Komunikaty Ministerstwa Edukacji.
4. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u ucznia objawów choroby COVID-19
pracownik ma obowiązek przerwać pracę i ograniczyć kontakt bezpośredni,
poinformować o tym dyrektora lub wicedyrektora.

Pozostałe zalecenia:
1. Należy unikać grupowania uczniów w szkole, przestrzegać indywidualnego podejścia
do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia.
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2. Praca z uczniem musi być

zorganizowana w taki sposób, by unikać zbędnego

przemieszczania się w obrębie budynku.
3. Wszelkie sprawy wymagające jedynie złożenia dokumentacji są załatwiane poprzez
skrzynkę podawczą umieszczoną przy wejściu głównym.
4. W razie konieczności rodzic/opiekun porusza się po szkole w maseczce ochronnej
oraz jednorazowych rękawiczkach, bądź dezynfekuje ręce.
5. Rodzice/opiekunowie

wcześniej

umawiają

się

telefonicznie

w

sprawach

wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem szkoły bądź nauczycielem.
6. Nauczyciel powinien pracować w wyznaczonym gabinecie/ sali celem ograniczenia
potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z przemieszczaniem w całym
budynku.
7. Po zakończeniu zajęć pracownik pedagogiczny powinien unikać możliwego
przemieszczania się w budynku mając na uwadze ryzyko epidemiologiczne.
8. W bibliotece szkolno - publicznej obowiązuje odrębny regulamin wg którego istnieje
obowiązek noszenia maseczek przez korzystających z biblioteki. W bibliotece może
przebywać maksymalnie 3 osoby. Należy wcześniej zgłaszać potrzebę wypożyczenia
lektur szkolnych.
9. Korzystanie z gabinetu higienistki szkolnej odbywa się na podstawie odrębnego
regulaminu, w którym uwzględniono aktualne przepisy prawa i wytyczne MZ i NFZ.
10. Źródełka wody pitnej zostają wyłączone do odwołania.
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