Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej
im. Unii Europejskiej w Trąbczynie
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.

 Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły; w sytuacji
koniecznego wejścia do przestrzeni wspólnych lub sekretariatu szkoły zachowują 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) stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk.

 Szkoła jest zamknięta. Wyznaczony przez dyrektora pracownik czuwa przy drzwiach
wejściowych i ewentualnie instruuje petentów o dalszym postępowaniu (stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk; poruszanie się w wyznaczonych
obszarach).

 W przypadku koniecznego osobistego spotkania rodzica/opiekuna z nauczycielem należy
uzgodnić telefonicznie termin takiego spotkania, a w czasie jego trwania pamiętać o
zachowaniu dystansu społecznego i środków ochronnych.

 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.

 Sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia - kontakt z
wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus lub kontakt telefoniczny (należy
uaktualnić dane).

 W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym
użyciu.

 Temperatura zostanie zmierzona uczniowi wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność - w
przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Wychowawcy zbierają zgody od

rodziców.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu – sala nr 22, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu odbioru przez rodziców
uczeń przebywa tam pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby.

 Uczniowie miejscowi/dowożeni przez rodziców/dojeżdżający rowerami, którzy nie
potrzebują opieki świetlicowej przybywają do szkoły tuż przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych ok. godz. 7.50; ma to ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

 Plan lekcji zostanie ułożony w taki sposób, aby uczniowie nie zmieniali sal lekcyjnych; w
razie konieczności przemieszczenia się do klasopracowni obsługa dokona dezynfekcji
ławek i krzeseł po zakończeniu lekcji, a swoje czynności zewidencjonuje.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed każdą
lekcją, przed i po posiłku, po WF-e), 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, zostaną usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

 Uczeń nie zabiera 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.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się lekcje przy otwartych oknach
( w zależności od warunków panujących na zewnątrz). Personel kuchenny i pracownicy
administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

 Uczniowie nie wchodzą do sekretariatu szkoły, kuchni lub innych pomieszczeń
funkcyjnych.

 Nauczyciele nie wysyłają uczniów np. po materiały, przybory, ksero i in. do sekretariatu
lub innego pomieszczenia.

 Nauczyciele, o ile nie sprawują dyżuru, podczas przerw przebywają w pokoju
nauczycielskim i zachowują tam, w miarę możliwości, dystans społeczny.

 Organizacja przerw:
1. W czasie pogody – wszyscy uczniowie przerwy spędzają na zewnątrz; nauczyciele
dyżurujący zapobiegają gromadzeniu się uczniów w jednym miejscu.
2. W czasie niepogody – nauczyciele dyżurujący dbają, by uczniowie nie gromadzili się w
obrębie jednego korytarza; uczniowie, którzy idą na lekcje WF-u schodzą w okolice
auli. Uczniowie powinni pozostawać w następujących strefach:
a) Kl. I – III – korytarz przy salach 4-6 do sklepiku;
b) Kl. IV – V - korytarz na parterze;
c) Kl. VI a –VI b – hol na górze;
d) Kl. VII – VIII – korytarz przy salach 7-11.
W miarę możliwości uczniowie spędzają czas w obrębie swojej klasy.

 Przerwy obiadowe:
1. Uczniowie przychodzą na obiad wg ustalonego harmonogramu
a) godz. 10.35 – 10.45 – kl. I, II
b) godz. 10.45 – 10.55 – kl. III, IV, V
c) godz. 11.40 – 11.50 – kl. VI a, VI b
d) godz. 11.50 – 12.00 – kl. VII, VIII
2. Uczniowie myją/dezynfekują ręce przed i po posiłku.
3. Posiłki wydawane będą przez obsługę kuchni.
4. Dzieci siadają przy stolikach w obrębie swojej klasy.

 Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka,
koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening
przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości
zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na otwartej przestrzeni. Przedmioty i
sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, zostaną usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze)
wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. Pracownicy obsługi
będą prowadzili rejestr czynności.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem
lub będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 Uczniowie w dniach, w których odbywają się lekcje WF-u przychodzą do szkoły w stroju
sportowym. Zmieniają tylko obuwie.

 Korzystanie z szatni: w szatni może przebywać jednorazowo nie więcej niż 5 osób, reszta
dzieci czeka przed pomieszczeniem z zachowaniem dystansu 1,5 m; ruchem steruje
wyznaczony/dyżurujący nauczyciel; po opuszczeniu pomieszczenia – dezynfekcja/mycie
rąk.

 Wychodzenie/przychodzenie z/do klas: nauczyciele wychodzą na lekcje równo z
dzwonkiem i sukcesywnie wpuszczają/wypuszczają uczniów do/z klas.

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny – mycie
rąk, korzystanie z pomocy znajdujących się w świetlicy, organizacja pracy w mniejszych
grupach stolikowych. Uczniowie zajmują miejsca w obrębie swoich klas. Przed wejściem
do świetlicy znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk, z którego korzystają uczniowie.

 Organizacja świetlicy od godz. 7.00: od godz. 7.00 do godz. 7.30 nauczyciel przejmuje
uczniów, którzy przyjadą autobusem i udaje się z nimi do świetlicy lub pozostaje na
zewnątrz; od godz. 7.30 drugi nauczyciel przejmuje uczniów, którzy przyjadą następnym
autobusem i udaje się z nimi na górny korytarz lub pozostaje w innym miejscu na
zewnątrz; od godz. 7.45 nauczyciele dyżurujący na parterze oraz na piętrze sprawują
opiekę nad pozostałym uczniami.

 Zajęcia pozalekcyjne: odbywają się z zachowaniem podstawowych zasad higieny; nie
zaleca się korzystania z materiałów/przyborów, których nie można zdezynfekować;

 Biblioteka - szczegółowe informacje znajdują się w odrębnych procedurach.
 Gabinet pielęgniarki: w gabinecie przebywać może jednorazowo 1 uczeń, z zachowaniem
środków bezpieczeństwa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wyłącznie w uzasadnionych
przypadkach muszą wejść do szkoły, powinny dezynfekować dłonie lub zakładać
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania (dolny korytarz prowadzący do sekretariatu).

 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.

 Pracownicy obsługi dokonują codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Prowadzą rejestr swoich czynności.

 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 sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

 Na bieżąco dba się o czystość toalet i łazienek, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z
użyciem detergentu. Pracownicy prowadzą rejestr czynności.

 Na terenie szkoły zapewniono miejsce do wyrzucania zużytych maseczek, rękawic lub
przyłbic.

 Kredę w klasach uzupełnia personel sprzątający na koniec każdego dnia.

Gastronomia
 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące
zabezpieczenia epidemiologicznego – pracownicy obsługi zostali wyposażeni w środki
ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. W miarę
możliwości zachowują dystans 1,5m. Pracownicy kuchni zobowiązani są do utrzymania
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 Dostawcy żywności nie wchodzą na teren szkoły, informują telefonicznie o swoim
przyjściu, pracownicy obsługi odbierają przywieziony towar z przedsionka.

 Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej. Wydawanie posiłków – wg
harmonogramu (w mniejszych grupach, info.- powyżej).

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły
 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 Wyznaczono obszar – sala nr 22, w którym będzie można odizolować* osobę w
przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem. Zawiadamiają również dyrektora szkoły.

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

 * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i
opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach
obowiązujących w transporcie publicznym: maseczki zakrywające usta i nos.

*Zarządzeniem Dyrektora szkoły z dnia 2.10.2020 wprowadza się obowiązek zakrywania ust i
nosa przez wszystkich pracowników szkoły w budynku szkoły oraz wprowadza się
obowiązek zakrywanie ust i nosa przez uczniów podczas przerw śródlekcyjnych (jeżeli
pozostają w budynku szkoły).

