Procedury funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
w czasie epidemii

Podstawa prawna:
- art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm.),
- wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020
r.(trzecia aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół
i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie
w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje
uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Organizacja zajęć w szkole
I Zasady ogólne:
1. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na
terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się
uczniów na terenie szkoły wprowadza się następujące procedury:
a) wejście/wyjście do budynków szkolnych:
- w budynku głównym:
 drzwi nr 1 – wejście dla uczniów i pozostałych osób,
 drzwi nr 2 – wyjście dla uczniów i pozostałych osób,
 drzwi nr 3 – wejście/wyjście wyłącznie dla pracowników szkoły,
 drzwi nr 4 – wejście/wyjście wyłącznie dla pracowników szkoły,
 drzwi nr 5 – wejście/wyjście wyłącznie dla pracowników szkoły;
- w pałacu:
 drzwi nr 1 (od ulicy) – wejście/wyjście dla uczniów klasy 1 b i 2 b oraz
pozostałych osób,
 drzwi nr 2 (wieża od strony parku) – wejście/wyjścia dla uczniów klasy 3 b,
 drzwi nr 3 (druga wieża) – wejście/wyjście dla uczniów klasy 1 a, 2 a i 3 a,
 drzwi nr 4 (od strony boiska) – wejście/wyjście dla wszystkich uczniów na
przerwę;
b) uczniowie przychodzący do budynku głównego na obiad, lekcje informatyki,
wychowania fizycznego wchodzą drzwiami nr 1, wychodzą drzwiami nr 2;
obowiązuje dezynfekcja rąk;
c) przerwy w budynku głównym (rotacyjnie):
- wyjście z klasy na boisko lub w razie niepogody na korytarz:
 klasa 5, 6 a, 6 b, 8 – przerwy nieparzyste (1, 3, 5, 7),
 klasa 4, 7a, 7 b – przerwy parzyste (2, 4, 6);
- pozostałe przerwy uczniowie spędzają w klasach przy uchylnie otwartych oknach
(dotyczy budynku głównego) i tradycyjnie otwartych oknach w pałacu oraz przy
otwartych drzwiach;
- drzwi od sal, z których uczniowie wyszli na przerwę należy zamknąć;
d) nadzór nad uczniami pozostającymi w klasach sprawują nauczyciele dyżurni;
d) w przypadku, gdy klasa ma obowiązek przejścia na lekcję informatyki lub
wychowania fizycznego, a nie jest to przerwa wyznaczona na wyjście z klasy,
opuszcza ją dopiero po pierwszym dzwonku na lekcję i udaje się na kolejne zajęcia
do odpowiedniej sali/szatni;
e) jeżeli na zajęcia wychowania fizycznego przychodzą 2 oddziały (jeden z budynku
głównego i 1 z pałacu), chłopcy z budynku głównego przebierają się we własnej
klasie, dziewczynki w dawnej siłowni, a dzieci z klas 1 – 3 w szatniach;
f) jeżeli na zajęcia wychowania fizycznego przychodzą 2 oddziały z budynku
głównego, uczniowie przebierają się w pomieszczeniach zgodnie z harmonogramem;
g) harmonogram przebierania się uczniów na zajęcia wychowania fizycznego ustala
zespól przedmiotowy nauczycieli wychowania fizycznego (załącznik nr 1);

h) po zakończeniu lekcji wychowania fizycznego lub informatyki uczniowie wracają do
przydzielonej im sali lekcyjnej albo wychodzą na przerwę zgodnie z ww. ustalonym
harmonogramem;
i) harmonogram wyjść uczniów klas 1 – 3 na przerwę ustali zespól nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej (załącznik nr 2).
2. Wszystkich pracowników oraz uczniów 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.
3. Usuwa się z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
4. Osoby trzecie (w tym rodzic/opiekun) przybywające do szkoły z zewnątrz
zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
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. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
7. Na lekcje informatyki uczniowie zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.
8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach dydaktycznych. Świetlice
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
12. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii określa regulamin
biblioteki, uwzględniający min. konieczny okres min. 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (załącznik nr 3).

II Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie:
1. 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.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica
/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W drodze do i ze szkoły rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
3. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko/dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły (wyznaczonej strefy), zachowując zasady:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) rodzice/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. Uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk bezpośrednio po przyjściu do szkoły,
a także przed każdorazowym wejściem do klasy.
5. Dezynfekcja rąk uczniów w klasie przeprowadzana jest pod nadzorem nauczyciela.
6. Uczniowie dojeżdżający do szkoły zobowiązani są w autobusie do zasłaniania nosa i
ust.
7. Wszyscy uczniowie podczas wejścia do szkoły oraz w czasie przerwy „zerowej”
mają obowiązek zakrycia nosa i ust.
8. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy pobytu uczniów w klasie ( z wyjątkiem
informatyki) oraz w czasie przerw śródlekcyjnych.
9. 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.
10. Uczniowie zajmują w sali lekcyjnej stałe miejsca. Wychowawca zobowiązany jest
sporządzić plan sali z rozmieszczeniem uczniów i wywiesić go w klasie
w widocznym miejscu. Usadzenie uczniów nie może ulec zmianie.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
13. Na terenie szkoły zabrania się przebywania uczniom w skupiskach. Uczniowie
zachowują społeczny dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, boisku
i w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia.
14. Wprowadza się rejestr osób (rodziców/petentów) przybywających do pedagoga
szkolnego, sekretariatu szkoły, biura księgowości.

III Pracownicy szkoły:
1. Pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej,
a w szczególności do:

a) regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują,
d) dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,
e) informowania Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach
chorobowych dzieci i innych pracowników,
f) postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa,
g) zachowywania dystansu między sobą – minimum 1,5 m.
2. Pracownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa:
a) podczas przerw śródlekcyjnych,
b) przebywając na korytarzach szkolnych,
c) w pomieszczeniach administracji,
d) na lekcjach w bezpośrednim kontakcie z uczniem (np. podczas przemieszczaniu się po
sali czy sprawdzaniu prac domowych).

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
3. Dyrektor szkoły prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
4. W szkole prowadzone są rejestry przeprowadzania dezynfekcji w poszczególnych
pomieszczeniach.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać 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.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Zużyte rękawice, maseczki i inne środki ochrony osobistej wyrzuca się do
zamykanego kosza.

Żywienie
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia) przestrzega się
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego.
2. Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy
wynosząca min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej
higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
(stołówka) zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie
z zaleceniami w czasie epidemii.
4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu
posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej
grupie.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać albo umyć w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu i wyparzyć.
6. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki)
z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.
7. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane
przez osobę do tego wyznaczoną - obsługę kuchni/stołówki.
8. Przy wejściu do kuchni obowiązuje dezynfekcja rąk pod nadzorem pracownika
szkoły.

Procedury
postępowania
na
wypadek
podejrzenia
zakażenia
KORONAWIRUSEM lub zachorowania na COVID-19 reguluje załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020 z aneksem.

Postanowienia końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole Podstawowej im. Edwarda
Tomińskiego w Buczu od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy, rodzice i uczniowie są zobowiązani do stosowania się do nich
i ich przestrzegania.

