Wewnętrzne procedury dotyczące organizacji pracy w Szkole Podstawowej w Zespole
Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy w roku szkolnym 2020/2021.
Wewnętrzne procedury opracowano w oparciu o Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć w szkole i placówce
 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.
 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel,
gorączka, ból gardła). 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 znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny lub mailowy. W przypadku konieczności wejścia do budynku obowiązują
następujące zasady:
 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,


zakrycie nosa i ust,

 obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 Szkoła posiada termometr bezdotykowy (nie ma obowiązku mierzenia temperatury
wszystkim uczniom przy wejściu do szkoły, ale w sytuacjach wątpliwych np.
podejrzenie choroby nauczyciel może zmierzyć temperaturę dziecku).
 W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, uczeń ten zostanie umieszczony w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a
rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecka ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 Każda klasa ma przydzieloną stałą salę lekcyjną, która będzie wietrzona po każdej
godzinie lekcyjnej i dezynfekowana po każdym dniu zajęć; dotyczy to również sali
gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy i szatni.
 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. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 Z klas zostaną usunięte wszystkie te przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 Uczniowie posiadają 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.
 Uczniowie nie przynoszą niepotrzebnych rzeczy.
 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.


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

 We wszystkich pomieszczeniach będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 Na bieżąco będą czyszczone z użyciem detergentu i dezynfekowane urządzenia
sanitarno-higieniczne.
 Wybór formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej będzie zależny od stopnia
zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu buskiego, na terenie którego ma
siedzibę ZPPO w Wójczy.


Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu
procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych
przepisach.

 W sytuacji niezaliczenia powiatu buskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole
funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i
MEN dla szkół i placówek oświatowych.

 W przypadku zaliczenia powiatu buskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje
decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 1) mieszanej formy kształcenia
(hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych
grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub
placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć
stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 2)
kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 W przypadku zaliczenia powiatu buskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje
decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego –
oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w
całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 Wprowadzenie innej formy kształcenia niż stacjonarna, wymaga uzyskania zgody
organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
 Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole, a realizacja podstawy
programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. Podstawowa forma pracy z
uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk,
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19oraz do podania numerów telefonów, aby umożliwić
szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów
chorobowych. Nie może przyjść do szkoły uczeń, jeżeli w jego domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji, a rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi
istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego
informowania o każdej ważnej zmianie i przypominania dziecku o podstawowych
zasadach higieny.

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy
wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki
do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający
łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 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.
 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


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

 Pracownicy obsługi zobowiązani są również do niezwłocznego informowania
dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci w
zakresie szerzenia się COVID-19.
 Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 dezynfekcji toalet,
 dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie.
 Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni należy umieścić środek do
dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły.
 Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) nie wcześniej niż 10 minut
przed rozpoczęciem zajęć( za wyjątkiem uczniów dojeżdżających).

 Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wejściem głównym. Uczniowie wchodzą
do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku
dezynfekuje ręce.
 Rekomenduje się, aby rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły nie
wchodzili do budynku ( wyjątek stanowią rodzice uczniów klasy I, którzy przez
pierwszy miesiąc mogą przyprowadzać i odbierać dziecko z szatni) zachowując
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący min. 2 metry, z zachowaniem zasad – 1 rodzic z
dzieckiem/dziećmi , należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (osłona ust i nosa i dezynfekcja rąk).
 Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które
będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze
szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia


Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie
mogą przychodzić do szkoły.



O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym.



Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby niezwłocznie powiadamia
dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka
(opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia
rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.



W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do
odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki
chorobowe



W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum
2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak
najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.



O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku- Zdroju
oraz organ prowadzący szkołę.



Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o
podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.



Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).



Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do
wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.



Pracownik w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do
pracy.



Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym
szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod
numer 999 lub 112.



Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast
powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w
izolatorium.



Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i
organ prowadzący.

Zalecenia końcowe
 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 W razie wystąpienia niepokojących objawów należy poinformować odpowiednie
instytucje:
 Sanepid: w godzinach pracy 7.25 – 15.00: 690 933 865
po godzinach pracy i w dni wolne od pracy: 604 327 104
 Szkoła: 41 376 52 36

