Procedury bezpieczeństwa epidemicznego
w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach
w związku z COVID-19 dla uczniów i rodziców.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i
2197),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
7. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 r.
8. Statut Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach

Celem procedur obowiązujących w szkole jest:
1) Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, wszystkich pracowników szkoły oraz osób
przebywających na jej terenie w okresie funkcjonowania szkoły w związku z COVID19.
2) Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników szkoły.
3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w
ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4) Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania
stanu epidemii.

Uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu
zajęć, konsultacji oraz prac porządkowych i dezynfekcji:
1. Na zajęcia/ konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny
pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
(w tym infekcję dróg oddechowych). Cała społeczność szkolna jest zobowiązana do
codziennego pomiaru temperatury w warunkach domowych, przed wyjściem do
szkoły/pracy.
Alergicy informują o swoich objawach wychowawców lub nauczycieli oraz innych
uczniów. Kichanie jest odruchem naturalnym, lecz należy przestrzegać zasad
bezpiecznego kichania.

Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może wejść na teren szkoły jeżeli
przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Pracownicy szkoły odpowiedzialni są za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni, pomocy organizacyjnej itp.
4. Sale, w których odbywają się zajęcia/konsultacje poddaje się gruntownemu sprzątaniu
oraz dezynfekcji (usuwa się również sprzęty i wyposażenie nie dające się skutecznie
zdezynfekować).
5. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek.
6. Podczas zajęć każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla itd.
7. Materiały dydaktyczne używane w toku zajęć poddawane są procesowi dezynfekcji.
8. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja
nie jest konieczna.
9. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
10. Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
11. Wszyscy pracownicy szkoły przestrzegają zarządzeń dyrektora szkoły.
2.

Środki i formy ochrony osobistej:
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali lekcyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) w sytuacjach, w których nie ma możliwości zachowania
dystansu mają zakryte usta i nos (w części wspólnej szkoły na korytarzu, w szatni, w
sekretariacie szkoły, podczas uroczystości szkolnych itp.)
2. Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
3. Na teren szkoły mogą wejść osoby postronne wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą) tylko w określonym celu i w
wyznaczonych obszarach szkoły.
4. Bezpośrednio przed lekcją, uczeń udaje się do łazienki w celu umycia rąk. Stosuje
wszystkie procedury bezpieczeństwa epidemicznego ustalone w szkole. Stosuje się
każdorazowo do poleceń nauczycieli lub pracownika szkoły.
5. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń może otrzymać polecenie, aby zakryć usta i
nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) konsultuje jakiekolwiek zdania i problemy z innymi osobami w sytuacjach bez
możliwości zachowania dystansu.
3) cele lekcji wymagają pracy zespołowej
4) wychodzi z klasy np. do toalety, a na terenie szkoły przebywają inne grupy uczniów

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynku szkoły i
pomieszczeń:
1. Przy wejściu do szkoły umieszczono następujące informacje:
1) informację zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji
sanitarno-epidemiologicznej
2) informację dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów
zapobiegania zakażeniu

3)
4)
5)
6)

komunikaty obowiązujące na terenie szkoły
informację zawierającą nr telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
zawierającą numery telefonów do służb medycznych
zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

2. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym korzystaniu z
niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali lekcyjnej. Obok płynu
umieszczono informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. W toaletach umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk.
5. Ławki w salach lekcyjnych ustawiono w taki sposób, aby pomiędzy uczniami
zachowany był odstęp w każdym kierunku.
6. W miarę możliwości zajęcia będą odbywały się w jednym pomieszczeniu, w celu
ograniczenia przemieszczania się uczniów.
7. Oznakowano zasady przemieszczania się uczniów i pracowników.

Rodzice/ prawni opiekunowie:
1. Rodzice /prawni opiekunowie ograniczają wejścia z dzieckiem na teren szkoły, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy wymaga ono pomocy np. w poruszaniu się.
Opiekunowie odprowadzający uczniów (klasy pierwszej) 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) nie więcej niż 3 rodziców przebywających z dziećmi jednocześnie w strefie wspólnej,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Rodzice respektują komunikaty umieszczone przy wejściu do szkoły.
3. Zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w
szkole. Są dostępni przez różne komunikatory podczas pobytu dziecka w szkole.
4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury w sytuacji objawów chorobowych dziecka
przebywającego w szkole.
5. Udostępniają numer aktualnego telefonu w celu szybkiego kontaktu ze szkołą.
6. Zobowiązują się przestrzegać wszystkich wytycznych MZ, GIS oraz MEN.

