Procedury funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej
im.Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
w czasie epidemii w trybie stacjonarnym od 1 września 2020 roku.

Przejazdy autobusem szkolnym.

 Z dowozu korzystają tylko uczniowie mieszkający w odległości od szkoły nie mniejszej
niż 3 km (klasy I-III) i 4 km (klasy IV-VIII) bez rodziców lub innych opiekunów.

 W autobusie szkolnym uczniowie obowiązkowo zasłaniają usta i nos.
Organizacja zajęć w szkole.

 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.

 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.

 Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci 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).

 Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje 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.

 W komunikacji z opiekunami ucznia stosuje się kontakt z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej
grupie. W przypadku termometru innego niż termometr bezdotykowy dezynfekuje się go
po każdym użyciu.
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 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia w odrębnym
pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

 Uczniowie klas IV- VIII mają obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w
budynku szkoły w przestrzeni wspólnej. Podczas lekcji i innych zajęć pod opieką
nauczyciela nie ma takiego obowiązku. Jednak w salach lekcyjnych, w których nie można
zachować odpowiedniego dystansu zaleca się, aby uczniowie nosili maseczki lub
przyłbice.

 Wyznacza się poszczególnym klasom następujące wejścia do szkoły:
- klasa 6 i 8 – wejście główne,
- klasa 4,5 i 7 - wejście przez botanikarium ,
- klasy 0 – III - wejście w suterenie,
- przedszkole – własne wejście.

 Ustala się następujące usytuowanie szafek dla uczniów:
- klasa 0-III szatnie w suterenie,
- klasa 4 na korytarzu na wprost sali muzycznej,
- klasa 5 i 7 na końcu korytarza przy schodach na łącznik,
- klasa 6 i 8 na korytarzu za salą polonistyczną.

 Lekcje poszczególnych oddziałów odbywają się w salach według ustalonego rozkładu.
W miarę możliwości poszczególne klasy odbywają lekcje w jednej sali. Zajęcia
z informatyki i fizyki, odbywają się w pracowni komputerowej, a zajęcia wychowania
fizycznego w sali gimnastycznej lub na boisku.

 Obowiązuje następujący przydział sal lekcyjnych:
- przedszkole i klasa 0 w salach oddziałów przedszkolnych,
- klasa 1 w sali nr 7,
- klasa 2 w sali nr 5,
- klasa 3 w sali nr 6,
- klasa 4 w sali nr 1 (przyrodnicza),
- klasa 5 w sali muzycznej,
- klasa 6 w sali nr 3 (historyczna),
- klasa 7 w sali nr 2 (matematyczna),
- klasa 8 w sali nr 4 (polonistyczna).

 W salach lekcyjnych znajduje się ilość ławek odpowiadająca liczbie uczniów. Uczniowie
pojedynczo zajmują miejsce przy ławce.

 Podczas poruszania się w przestrzeniach wspólnych szkolnych obowiązuje dystans
1,5 m oraz ruch prawostronny.

 Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w sali lekcyjnej lub na podwórku szkolnym.
Przebywają pod opieką nauczyciela.

 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.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
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skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć regularnie czyści się lub
dezynfekuje.

 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 mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 Każdy nauczyciel ma obowiązek odprowadzić uczniów do szafek po ich ostatniej lekcji.
Jeżeli w tym czasie na korytarzu znajduje się zbyt duża liczba uczniów, czeka się w
bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej liczy
osób.

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice
wietrzy się (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Uczestnikami zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej mogą być tylko dzieci, których
obydwoje rodziców pracuje zawodowo (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).

 Uczniowie, czekający na dodatkowe zajęcia, mają obowiązek przebywania w sali
świetlicy.

 Po zakończeniu zajęć w świetlicy, nauczyciel odprowadza dziecko do wyjścia i oddaje
pod opiekę rodzica.

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 W pomieszczeniach biblioteki wstrzymuje się do odwołania korzystanie z:
- czytelni i stanowisk przy stolikach w wypożyczalni,
- wolnego dostępu do półek,
- stanowisk komputerowych dla uczniów.

 Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu,
odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie
nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
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 Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia dystans społeczny,
czyli minimum 1,5 m odległości między użytkownikami. W celu zachowania
wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających
jednocześnie z biblioteki do 3 uczniów.

 Książki podaje nauczyciel- bibliotekarz.
 Po przyjęciu książek od ucznia każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały
zwrócone książki.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

 Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek
zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz
nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

 Osoby przebywające w szkole regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowuje
się, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

 Wprowadza się następujący grafik dezynfekcji w salach lekcyjnych:
- po każdej lekcji wietrzenie sali, dezynfekcja i mycie rąk przez uczniów w sali
lekcyjnej,
- dezynfekcję po każdej lekcji przeprowadza nauczyciel uczący:
- w przedszkolu i w klasach 0-III,
- w klasie 5 – nauczyciel wspomagający,
- w klasach 4, 6, 7 i 8 – pracownicy obsługi,
- dodatkowo w pracowni informatycznej – nauczyciel po każdej lekcji.

 Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

 Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 Zapewnia się oznaczone miejsca/pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic
jednorazowych.
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Stołówka szkolna.

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się odpowiednią odległość stanowisk
pracy wynoszącą min. 1,5 m oraz zapewnienia się środki ochrony osobistej. Szczególną
uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich
przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków
czyści się blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.

 Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparza.

 Sztućce i posiłki są wydawane indywidualnie uczniom przez personel kuchni.
 Uczniowie korzystają ze stołówki według ustalonego harmonogramu.
 Posiłki wydawane są tylko dla uczniów jednej klasy w tym samym czasie (przedszkole i
kl. 0 spożywają posiłek w salach).
Izolatorium

 Uczeń, u którego wystąpią niepokojące objawy chorobowe jest odprowadzany przez
opiekuna do izolatorium (w gabinecie lekarskim). Obowiązkowo dokonuje się pomiaru
temperatury ciała.

 W przypadku, gdy pomiar termometrem bezdotykowym wynosi powyżej 37°Cpowiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły
(przypomina się o obowiązku skorzystania z porady medycznej).

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku.
Dyrektor szkoły

Opracowano na podstawie wytycznych MZ, GIS, MEN.
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