Wewnętrze procedury funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 15 w czasie epidemii koronawirusa
obowiązujące od 1 września 2021 r.
(aktualizacja na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych)
Ogólne wytyczne:

I.

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.
2.

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.
3. W

szkole

zostały

wyznaczone

tzw.

„strefy”:

• „ogólna” (dolny hol, hol przy sali gimnastycznej), w której zaleca się, aby
przebywali uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i „osoby trzecie” po
umyciu lub dezynfekcji rąk, zakryciu ust i nosa, gdy nie ma możliwości
zachowania dystansu społecznego,
• „czysta” (korytarz dolny od toalet do sali nr 5 oraz I piętro wraz ze
schodami prowadzącymi), w której przebywają wyłącznie uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły przestrzegając reżimu sanitarnego.
4.

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 stosować: osłonę ust i nosa, myć lub dezynfekować
ręce.
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5. Uczniowie wchodzą do szkoły jednym z czterech wyznaczonych wejść
według ustalonego harmonogramu:
a) wejście nr 1 – od strony garażu – klasy 3a,3b,6a,8b
b) wejście nr 2 – od strony boiska – klasy 1a,1b,5a,7b
c) wejście nr 3 – od strony placu zabaw – klasy 7a,8a
d) wejście nr 4 – od strony sali gimnastycznej – 0a,0b,2a,2b,4a,5b
6. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III zostają przekazane
wychowawcom

przez opiekunów nie wcześniej niż 5 minut przed

rozpoczęciem zajęć.
7. Uczniowie klas 4-8 przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed
rozpoczęciem zajęć. Przebierają obuwie w wyznaczonych miejscach,
zachowując reżim sanitarny i udają się do wyznaczonej sali.
8. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dana klasa odbywa w jednej przypisanej dla
oddziału sali.
9. Każdy uczeń siedzi przy osobnym stoliku, wyznaczonym na stałe przez
wychowawcę klasy.
10. W szkole 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.
11. 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.
12. Przed wejściem do sali informatycznej uczniowie powinni umyć lub
zdezynfekować ręce. Dopuszczalne jest również zakładanie jednorazowych
rękawiczek.
13. Dzieci z oddziału przedszkolnego, jak i uczniowie szkoły nie przynoszą do
szkoły własnych zabawek.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
15. Sale są wietrzone (co najmniej raz na godzinę), w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć. Po każdej klasie sale lekcyjne są
dezynfekowane.
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16. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów
w interwałach adekwatnych do potrzeb, pamiętając, że podczas przerwy na
korytarzu znajduje się jeden oddział.
17. Uczniowie klas 4- 8 w czasie przerw pozostają w swoich salach. Wyjście na
korytarz będzie odbywało się według wcześniej ustalonego harmonogramu
przy zachowaniu dystansu społecznego.
18. W czasie przerwy zaleca się, aby uczniowie zakładali maseczki w miejscach,
w których nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
19. W czasie zajęć lekcyjnych zaleca się, by uczniowie zakładali maseczkę po
opuszczeniu ławki w przypadku, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu
społecznego.
20. Przy sprzyjającej aurze wszystkie zajęcia wychowania fizycznego odbywać
się będą na świeżym powietrzu.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
22. Wycieczki oraz wyjścia grupowe organizowane będą przede wszystkim
w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od
osób trzecich.
23. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają szkolę wyznaczonymi
wyjściami, nie gromadząc się na terenie szkoły.
24. Zabronione jest swobodne przemieszczanie się ucznia po terenie szkoły.
25. W szkole zostają wyznaczone tzw. czyste strefy, do których mogą wejść tylko
uczniowie i nauczyciele (po wcześniejszym umyciu lub zdezynfekowaniu
rąk).
26. Jeżeli na terenie szkoły stwierdzony zostanie przypadek zakażenia
koronawirusem, dyrektor w porozumieniu ze służbami sanitarnymi i organem
prowadzącym podejmuje decyzję o dalszym sposobie kształcenia.

II.

ŚWIETLICA
1. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej mają obowiązek noszenia
maseczek.
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2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub na świeżym
powietrzu.
3. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy w miejscu łatwo
dostępnym dla wychowanków (pod nadzorem opiekuna).
4. Świetlicę należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w szczególności
przed przyjęciem uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

III.

BIBLIOTEKA
1. Jednocześnie w bibliotece szkolnej może przebywać 2 uczniów. Pozostali
chcący wypożyczyć książki powinni zaczekać przed wejściem do biblioteki
(w wyznaczonych taśmami miejscach).
2. Książki i materiały udostępniane przez bibliotekę szkolną uczniom
podlegają dwudniowej kwarantannie.

IV.

STOŁÓWKA
1. Obiady

będą

wydawane

w

trzech

turach

według

określonego

harmonogramu.

V.

POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM:

1. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji ucznia, u którego
podejrzewa się objawy chorobowe.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (kaszel, gorączka,
katar, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub
osobę go zastępującą.
4. Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem /opiekunem dziecka i wzywa
do niezwłocznego odbioru dziecka.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka, dyrektor ma prawo
powiadomić o tym fakcie policję lub inne służby.
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6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego
pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
7. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.
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