Procedura bezpieczeństwa w związku ze zmianą organizacji pracy w Szkole Podstawowej w
Goświnowicach w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Goświnowicach w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia ( Dz.U. 2020 r., poz. 1386),
- Wytyczne, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.,

§1
Cel procedury
Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów oraz
pracowników w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

§2
Organizacja zajęć oraz opieki i pobytu uczniów w szkole
1. Od dnia 1.09.2020 r. uczniowie klas I-III uczęszczają na zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze w szkole.
2. Stacjonarne zajęcia dydaktyczne w klasach I-VIII , w uzasadnionych przypadkach, zależnych
od stanu zagrożenia epidemicznego w szkole, decyzją dyrektora szkoły, w konsultacji z organem
prowadzącym oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, mogą być prowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stan powyższej sytuacji
epidemicznej może również skutkować przejściem przez szkołę na system kształcenia
„mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).
3. Od dnia 2.09.2020 r. szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
4. Ogranicza się grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych z uwagi na
pracę szkoły w szczególnych warunkach epidemicznych. Pierwszeństwo przyjęcia do
świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Czas pobytu ucznia w świetlicy ustalany jest podczas dokonywania zapisu do świetlicy.
6. Zmianie ulega tryb i forma prowadzenia zebrań z rodzicami, zasad obecności rodziców w szkole,
oraz indywidualnych konsultacji z nauczycielami dla rodziców, z uwagi na stan podwyższonego
ryzyka pracy szkoły w warunkach epidemiologicznych. W/w formy pracy szkolnej będą odbywać
się wg szczegółowych zasad opracowanych przez szkołę, dostosowanych do warunków
epidemicznych w placówce.
7. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły tylko w sytuacjach
koniecznych mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,
zakrywania ust i nosa oraz nie mogą przekraczać obowiązujących, wyznaczonych przez
pracownika szkoły stref przebywania.
8. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi w szkole
procedurami bezpieczeństwa, znajdującymi się na stronie internetowej szkoły. Obowiązkiem
rodzica/ opiekuna prawnego jest przekazanie wychowawcom klas dokładnych danych
kontaktowych (numeru telefonu, adres e -mail), które umożliwiają szybki kontakt w razie
wystąpienia u dziecka jakichkolwiek symptomów chorobowych.

§3
Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole podstawowej
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, wysypka nieznanego pochodzenia, zaczerwienione i/lub
zaropiałe oczy, osłabienie itp.- bez względu na etiologię), które wykluczają dziecko z możliwości
uczęszczania na zajęcia szkolne.
2. Jeśli dziecko po powrocie ze szkoły przejawia objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem
rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora
szkoły, oraz ma zastosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego, by ustalić, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
3. Nauczyciele rozpoczynają pracę najpóźniej o godz. 7.50. W przydzielonej klasie oczekują na
uczniów. Do pracy w kl. I-III, w miarę możliwości przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
4. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć, z wyjątkiem
osób dojeżdżających. Każda klasa przebywa w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.
5. Z sali, w której przebywa dana klasa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się/pożyczać
przyborów szkolnych między sobą.
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać
wykorzystane do tego celu inne sale dydaktyczne.
8. Uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły lub wynosić z placówki żadnych niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek.
9. Jakiekolwiek produkty spożywcze pozostawione przez dziecko na terenie placówki, zostaną
niezwłocznie usunięte przez pracowników szkoły.
10.Z picia przyniesionego do szkoły w tornistrze dziecko może korzystać tylko w czasie śniadania
spożywanego pod kierunkiem nauczyciela w klasie.
11.Nauczyciele prowadzą gimnastykę w klasach przy otwartych oknach.
12.Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
13.Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
14.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
15.Na boisku może przebywać tylko jedna grupa uczniów.
16.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
17.Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów(np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
18.Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, stosować
zasadę zachowania dystansu przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
19.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min.1,5 m.
20.Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe wg
Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka w Szkole Podstawowej w Goświnowicach.
21.Uczniowie kl. I-VIII mają obowiązek bezwzględnej dbałości o higienę w szkole. Zawsze myją ręce
wodą z mydłem w toalecie szkolnej rano, tuż po wejściu do szkoły - przed pierwszą lekcją, przed
każdym śniadaniem/jedzeniem w szkole, przed zmianą sali lekcyjnej, po powrocie z boiska

(świeżego powietrza), po skorzystaniu z toalety.
22.Zmianie ulega tryb i forma prowadzenia indywidualnych konsultacji z nauczycielami dla rodziców,
z uwagi na stan podwyższonego ryzyka pracy szkoły w warunkach epidemiologicznych.
Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu, oraz szczegółowych zasad opracowanych przez
szkołę, dostosowanych do warunków epidemicznych w placówce.
23.Jeżeli w czasie pobytu dziecka w szkole, zaobserwuje się u niego podwyższoną temperaturę lub
jakiekolwiek inne objawy chorobowe, mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, uczeń zostaje skierowany do izolatorium,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice o sytuacji niezwłocznie powiadamiani
są telefonicznie.
24.Po zawiadomieniu telefonicznym rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie
odebrać chore dziecko ze szkoły, oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej.
25.Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przekazania wychowawcy danej klasy dane
kontaktowe: aktualny numer telefonu, adres e-mail, które umożliwiają szybki kontakt z
rodzicem/opiekunem prawnym w razie wystąpienia jakichkolwiek symptomów chorobowych.
26.Jeżeli w domu danej rodziny przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji w innym miejscu – nie można przyprowadzać dziecka do szkoły.
27.Nauczyciele i pracownicy obsługi powinni – w miarę możliwości – zachowywać dystans społeczny
między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
28.Podczas wykonywania czynności pracy na terenie placówki personel nie musi zakrywać ust i nosa.
29.Personel pomocniczy oraz administracyjny powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
30.Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowywanie dystansu społecznego min. 1,5 m).
§4
Higiena, czyszczenia i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2.Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3.Przy wejściu do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do
placówki.
4.Personel obsługowy pilnuje, aby wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekowały dłonie
przy wejściu, zakładały rękawiczki ochronne oraz zakrywały usta i nos.
5.Pracownicy szkoły regularnie myją ręce i dopilnowują, aby systematycznie robili to uczniowie – w
szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, jak i po
skorzystaniu z toalety.
6.Dyrektor placówki lub wyznaczona przez niego osoba dokonuje monitoringu codziennych prac
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, włączników światła) i
powierzchni płaskich.

7.Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak by uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8.Dyrektor placówki w razie konieczności zapewnia personelowi indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice, a także fartuchy z długim
rękawem (do użycia w razie konieczności – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
9.W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
10.Toalety dezynfekowane są na bieżąco.
11.Codziennie – po skończonej pracy – dokonywana jest dezynfekcja wszystkich sprzętów.
§5
Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy
szkoły, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, oraz uczniowie.
3. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów
zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Dyrektor
Zespołu Szkolno –Przedszkolnego
w Goświnowicach
Gabriela Sowa

