
szKoŁA PoDsTAWoWA
im. Mľodych Bohaterow w Szewcach

ul. Strzeszowska 7,554.14 Wisznia Mala

tel /ĺaxŕ'ht$ltbunv BEZPIECZEŃsTwA w oKRESIE PANDEMII covlD_ 1 9

NA TERENIE sZKoŁY PoDsTAwowEJ IM. MŁoDYcH BoHATEnÓw
W SZEWCACH

PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Naľodowej zđnia29
kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku zzapobieganiem, przeciwđziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
2020/10 ze zm.) Z.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia}02} r.

w sprawie szczegő|nychrozwiązań w okľesie czasowego ogľaniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związkuzzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.) 3. Rozporządzenie Rady Ministľów z dniaZ majaŻ020
r. w sprawie ustanowienia okľeślonych ogľaniczeń,nakazőw i zakazőw w związkuz
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.792) 4. Rozporządzenie Ministľa Edukacji
Naľodowej z dnia l0 kwietnia 20Ż0 r. zmieniające rozporządzenie w spľawie szczególnych
rozwiązanw okĺesie czasowego ogľaniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zap obie ganiem, prze ciw działani em i rw a\czaniem C oV ID - I 9 (D z. U .2020 . 6 57 )

CEL PROCEDURY Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób
współpracujących z placőwką đo rcalizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający
wymogom sanitarnym obowipującym w zwiryku pandemią wirusa COVID-19.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONoWANIA sZKoŁY w WARUNKACH
ZAGR:o.ŻENIA CovID_l9 ZGoDNE Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDRoWIA, GIs
ORAZ MEN Na podstawie wýycznych MinistľaZdrowia, Głównego Inspektora Sanitaľnego
oraz Ministľa Edukacji w szkole obowiązują specjalne pľocedury bezpieczeństwa:

l. Zazapewĺienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada
Dyrektor.

2. Szkołapľacuje w godzinach od 07.30 _ l5.30.

3. Uczniowie i pracownicy wchodzą do budynkuvĺyŁącznieryznaczonym wejściem.
Wyznacza się strefę bezpieczenstwa, którą stanowi pľzedsionek wejścia do szkoły. W
przedsionku może znĄdować, się wyłącznie: pracownik szkoły, uczenorazrodzic/opiekun.
osoby w strefie bezpieczenstwa mają obowiązek zachowywać pomiędzy sobą dystans _
minimum 2 m.

4. Na teľenie szkoły mogą ptzebywać wyłącznie pracownicy szkoły orazuczniowie. Wyjątek
stanowią służby medyczne, ľatunkowe lub pracownicy ľemontowi. Wszyscy mają obowiązek
pr zestr ze gania zas ad b ezp i eczeństwa.

5. Na teľen szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oľaz pracownicy z
objawami choľobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku szkoły każdemu
pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometľem. Pomiaľu
dokonuje wznaczony ptzez dyrektora pľacownik szkoły.

6. Po wejściu na teľen placówki, zdrowy uczeń udaje się do wznaczonej sali. Pracownicy
obsługi kierują uczniów do sal zgodnie zplanemzatwięrdzonymprzez dyrektoľa.

7.'V,ĺ przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury,
pracownik nie pľzyjmuje dziecka i informuje o tym fakcie dyľektoľa. Dziecko wÍazz



opiekunem zostaje odesłane do domu. JeŻeliuczeńptzyjdzie sam do szkoĘ i ma objawy
chorobowe lub podwyższoną temperaturę, pľacownik obsługi niezwłocznię zawiadarnia
dyľektoľa oraz odprowadzadziecko do izolatoľium, gdzie przebywapod opieką

wznaczonego pľacownika do czasu odebľania go ptzez ľodzicóilopiekunów.

8.Liczbadzieciw jednej grupie szkolnej przebywających w jednej sali nie może prze(<roczyi

12.

9.IIczeíma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć

mogą znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie mogą

się wymieniaćprzyborami szkolnymi lub podręcznikami. Aby zachowai dystans, wpľowadza
się zasadę l lczęíl: 1 ławka.

10. Do szkoły nie wolno pľzynosić żadnych zabawek lub niepotrzebnych do zajęć
przedmiotów.

l l. Dzieci oraz pľacownicy pľzebywający w szkole nie muszą zakływać, maseczkami ust i
nosa.

12. Pracownicy mający kontakt z osobami postronnymi (rodzice/opiekunowie) obowipkowo
posiadają i stosują maseczki lłlbli przyłbice, rękawiczki jednoľazowe.

13.Podczas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane.

14. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do oľganu prowadzącego,

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi naleŻy się skontaktowaó
w przypadku stwieľdzenia objawów chorobolvych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

15. W trakcie pobytu na teľenie placówki uczniowie przebywają cały czas w Wznaczonych
salach.

16. JęŻęli do zajęć, wykorzystywane są jakiekolwiek przyboľy będące własnością szkoły
na|eŻy po zajęciach je wyczyścić lub zdezynfekować.

oBowIĄZKI DYREKToRA PLACÓWKI:

1. Dyrektor zapevĺniapracownikom śľodki ochľony osobistej' w tym ľękawiczki, maseczki
ochľonne, ewentualnie pľzyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do đezynfekcji ľąk, rękawiczki
zapevĺniarównież przy wejściu szkoły orazw pomieszczeniach higieniczno-sanitaľnych.
IJmieszczaw widocznym miejscu instrukcje z zasaďami pľawidłowego mycia rąk, zal<ładania

i ściągania rękawiczek i maski.

2. Infoľmuje o pľocedurach poprzez umieszczenie ich wraz z załącznĺkarĺli na stronie szkoły.

3. Zapewnía pomieszczenie służące do izolacji dziecka oľaz pracowrrika (Izolatorium)
wyposażone w środki ochľonne jeśli dziecko/pracownik będzie vłykazywał objawy typowe
dla koronawirusa (goľączkę, kaszel' trudności w odđychaniu).

4. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek wykoľzystywanych do zajęć, i pľzyborów
spoľtowych.

5. Jest odpowiedzialny zausunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie
upľać lub dezynfekowai (np. pluszowe zabawki, dywany).



6. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przezpracowników szkoły zgođnĺe z
powierzonymi im obowiązkami.

7. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami _ telefonicznie, w pľzypadku

stwieľdzenia podejľzenia choroby u ich dziecka.

8. Infoľmuje organ pľowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka' pracownika;

9. Współpľacuje ze słuzbami sanitaľnymi.

10. Zapewniatakąoryanizację pracy' która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych
grup dzieci,przypisze stałych opiekunów do grup.

11. organizuje działa|ność Szkoły zgodnie zwýycznymiMZ, GIS i MEN.

KAżDY PRACoWI\IK PLACoWKI ZoBowIĄZANY JEST:

1. obowiązki pľacowników obsługi:

- Pracownicy mająobowiązek pracować w ľękawiczkach (sprzątanie i đezynfekcja)' dbaó o

higienę rąk _ regulaľne mycie rąk zgodnie z instrukcją mycia rąk zamieszczonąw
pomieszczeniach sanitaľno-higienicznych oraz stosowaó zasaďy nakładania i zdejmowania
or az uty|izowania ľękawiczek, maseczek.

- Wykonując prace poľządkowe pracownik wywietľzy pomieszczenie, w których odbywa się
dezynfekcja, tak aby nie naruŻać dzięci ani innych pľacowników na wdychanie opaľów; -

Pracownicy powinni zachowywać dystans między sobą _ minimum 2 m.

- Powieľzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, i
inne pľzedmioty (np. telefony, klawiatuľy) naleŻy regulamie dezynfekować środkiem
dezynfekującym lub wodą z detergentem. Należy myó i dezynfekować poręcze, włączniki
światła, klamki, uchwyy, poręcze kľzeseł, siedziska i opaľcia krzeseł, blaty stołów, z których
koľzystają đzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, powierzchnie płaskie,
kurki przy kľanach.

- Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne naleŻy

regulaľnie i starannie sprzątai zuŻyciem wody z detergentem.

- W przypadku podejrzęniazakaŻenĺakoronawirusem lub choľoby COVID-19 (dusznoŚci,

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu izawiadamia o tym fakcie dyrektora
placówki.

2. obowiązki nauczycieli :

- Nauczyciele pľacują wg ustalonęgo pruez dyľektora harmonogramu realizując zajęcia
opiekuńczo -wychowawcze z elemęntami dydaktyki w placówce i dydaktyczne realizowane
w foľmie pľacy zdaInĄ.

_ Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce zę zvłrőceniem szczególnej uwagi
naprzesttzeganie zasadhigieny w związkuzzagrożeniemzaktzenia koľonawirusem.

- Sprawdzają warunki do pľowadzeniazajęć -liczba đzieci zgodnie z ustaleniami, objawy
chorobowe u dzieci, dostępnośó środków czystości i inne zgodnie zprzepisami dot. bhp.



- Dbają o to by dzieci ľegularnie myły ręce po skorzystaniuztoalety, przed jedzeniem, po

powľocie ze świeŻego powietrza.

- Wietrzą salę, w któľej odbywają się zajęcia _ przynajmniej raz na godzinę, jeŚli jest to

konieczne także w czasie zajęć,.

- Prowadzą gimnastykę przy otwaľtych oknach.

- oľganizują wyjścia poszczegolnych grup na tereny zielone placówki tak, aby grupy nie

mieszały się ze sobą.

- Unikają oľganizowania większych skupisk ďziecí.

- opiekunowie powinni zachowaó dystans społeczny między sobą, w kuŻdej ptzestrzeni

wynoszący co najmniej 2 metry.

- Dbają o higienę ľąk _ często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

- W pľzypadku podejrzeniazakażeĺiakoľonawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu izawiadamia o tym fakcie dyrektora
placówki.

_ Informują dyľektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci; -

Stosują środki ochľony indywidualnej wg zasad okĺeślonychprzez GIS, MZ. 5

3. Pracownicy niepedagogiczni: Pracownicy administracji: nie mogą mieć kontaktuzdziećmi
orazrauczycielami.

oBowIĄZKI RoD ZICow t DPIEKUNOW :

1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Proceduramibezpieczeństwa w
okresie pandemii Covid-l9 na teľenie szkoły dostępnymi na stľonie internetowej szkoły.

2. Zýaszają dziecko do udziafu w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych do wychowawcy

klasy minimum 2 dni robocze przed skorzystanięmz opieki do godziny 12.00 poptzez
dziennik elektroniczny lub telefonicznie do sekľetariatu szkoły. Rodzic otrzymuje

potwierdzenie przyjęcia dziecka nazajęcia stacjoname do szkoły oruzvĺytyczne dotyczące
sposobu or ganizacji zaj ęó opiekuńczo-wychowawczych/dydaktycznych.

3. Dostarczają,najpőźniej w dniu przyprowadzenia dzĺeckado szkoły uzupełnione
oświadczenie rodzicďopiekuna pľawnego (do pobrania ze strony szkoły) _ co jest

waľunkiem przyjęciadziecka do placówki. W przypadku bľaku oświadczenia dziecko nie jest

vĺryluszczane do szkoły . W przypadku bľaku możliwości wydrukow ania załącznika,
oświadczenie rodzice wypełniają w szkole.

4. Rodzic przyprowadza dzięcko najpőźniej na 10 minut przeď planowanym ľozpoczęciem
zajęć,.

5' Rodzic odbiera dziecko - zgodnie ze złożonądeklaľacją _najpożníej do godz. 15.30.

6. W czasie pobýu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli
ľodzice/pľawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest



zobowiązany do przekazanianalczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w
woreczkďpudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

7.Przestrzegają wytycznych i nie pozwalają dzieciom przynosić do szkoły zabawek i innych
niepotrzebnych pľzedmiotów.

8. Regulamie pľzypominajądziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu ľąk wodą
zmydŁem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

Rodzic/opiekun oddaje dziecko pod opiekę .vq1znaczonemu pracownikowi przy wejściu do
placówki w pľzedsionku szkoły _ nie wchodzinateren szkoły. Rodzice i opiekunowie
przypľowadzający i odbierający dzieci doiz placówki są zobowiązani do zachowania dystansu
społecznego w odniesieniu do pľacowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców
wynoszący co najmniej 2 metry oraz do noszenia maseczki ochľonnej.

9. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzĺeci -rođzic czekaz dzíeckiemprzed
budynkiem szkoły z zachowaniem zasad okľeślonychprzez MZ i GIS w odstępach co
najmniej 2 m.

10. Rodzicę/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i
odbieľania telefonów od Dyrektora.

11. Dziecko ze szkoły odbieľa ľodzic/opiekun lub wTaca samodzielnie do domu zazgodą
r o dzic al pr avłne go opi ekuna.

żywrnľrn
1. Szkoła nie zapewniavĺyŻywienia dzieciom w czasie ich przebywanianaterenie placówki.

2. Dzięci przynoszą do szkoły własny prowiant.

3.Dzieci po umyciu rąk spożywają posiłki pľzy stolikach w sali/klasie szkolnej.

wYJŚcIA NA ZEmIĄTRZ

1. Placówka nie organizuje wyjść, wycieczek, spacerów poza teľen szkolny.

2.Pođczas ładnej pogody, đzieci mogą koľzystać z terenów zielonych i boiska.

3. Na terenie zielonym oľaz boisku mogą przebywaćjednocześnie dwie BruPY, pÍzy czym
opiekunowie zapewniają, aby dziecizposzczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

Z.AJĘCIA SPoRTowE

1.W ľamachzajęć dydaktyczno-opiekuńczychszkoła oľganizuje zajęcia spoľtowe z
zachowaniem zasad bezpieczeŕlstwa i wýycznychzawartych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia L6 maja2020 poz.878 w spľawie ustanowienia okĺeślonych ograniczeń,
nakazőw i zakazőw w zvłiązku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Ww. zajęcia są organizowane na boisku szkolnym.

3. Podczas zajęć uczniowie nie mają obowiryku noszęnia maseczek i rękawiczek. Nauczyciel
wychowania ťlzycznego jest odpowiedzialny za to, by uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i
po ich zakonczeniu umyli lub zdezynfekowali ręce.



4.IeŻe|i do zajęć, wykorzystywane są przybory spoľtowe (piłki' skakanki, obręcze itp.) należy
je po zajęciach dokładnie umyć lub zdezynfekować.

5. W tľakcie zajęć, nie wolno korzystaó zprzedmiotów lub sprzętu, którego nie będzie można
umyó hlb zdezynfekowaó.

9. NaleŻy ograriczyć, aktywności sprzyjające bliskięmu kontaktowi pomiędzy uczniami.

KoNSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS Iv - VIII

1. Przy organizacji konsultacji uwzględnia się wýyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Edukacj i oľaz Ministra Zdrowia.

2. Z zajęć, w formie konsultacji w szkole mogą koľzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakuźnej.

3. Konsultacje odbywają się według haľmonogľamu ustalonego przez Dyrektoľa.

4. Uczniowie przychodzący nakonsultacje mają obowiązek dostosowania się do ustalonych
zasadbezpieczenstwa obowiryujących w placówce (wejście i wyjście na teren szkoły tylko
Wznaczonymi dľzwiami, pomiar temperatury, zakaz swobodnego przemieszczaria się po
terenie placówki, zakaz skupiania się w grupach, pľzebywanie w wznaczonej sali itd.).

5. Uczniowie przebywają w ustalonej grupie w stałej sali. W pomieszczeniu tym mogą
znajđować, się tylko przedmioty, które możnaumyó lub zdezynfekowaó.

6. Na konsultacje uczniowie przynosząwłasne przybory, zeszýy i podręczniki. Uczniowie
nie powinni wymieniaó się przyboľami i podręcznikami.

7. W tľakcie konsultacji obowiązująprzyjęte zasady, tj. maksymalnię 12 osób w grupie plus
nauczyciel, uwzględnienie zachowania odległości pomiędzy stanowiskami nauki minimum
1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).

8. Jeżeli uczen nie może przyjść, na umówione konsultacje' ma obowiązek zgłosió ten fakt
nauczycielowi, któľy w to miejsce może umówió innego ucznia.
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