Załącznik do Zarządzenia nr 20/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
z dnia 18.08.2021 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHWARSTNICY W ZAKRESIE
ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY
COVID – 19 WŚRÓD PRACOWNIKÓW, DZIECI I ICH RODZICÓW

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386)
2. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Po wejściu do budynku szkoły uczeń ma obowiązek dezynfekowania rąk.
5. Do budynku szkoły mogą wchodzić opiekunowie odprowadzający dzieci klasy I i oddziału
przedszkolnego zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) obowiązek stosowania środków ochronnych w postaci maseczek oraz dezynfekcji
rąk lub użycia rękawiczek jednorazowych.
6.

Uczniowie mają obowiązek stosowania maseczek
we wszystkich częściach
wspólnych budynku szkoły z wyjątkiem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej.

7. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz z wyłączeniem:
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a) sekretariatu szkoły
b) Biblioteki Publicznej – wejście do biblioteki
1) Osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie maseczek, rękawiczek
jednorazowych lub dezynfekcja rąk.
2) Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
8. Kontakt z rodzicami ucznia będzie odbywał się wyłącznie z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
9. Uczniom, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, będzie
dokonywany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
10. Uczeń mający objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zostanie odizolowany
w gabinecie pielęgniarki szkolnej lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, a jego rodzic niezwłocznie powiadomiony o konieczności
pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
11. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych
1) klasa I – sala nr 4st
2) klasa II a – sala nr 5st
3) klasa II b – sala nr 3st
4) klasa III – sala nr 2st
5) klasa IV – sala nr 9
6) klasa V – sala nr 2
7) klasa VI – sala nr 7
8) klasa VII a – sala nr 1
9) klasa VII b – sala nr 3
10) klasa VIII a – sala nr 6
11) klasa VIII b – sala nr 5
12. Uczniowie mają wyznaczone stałe miejsca w salach lekcyjnych.
13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązuje:
1) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika
nauczyciela,
2) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka
nauczyciela,
3) dezynfekcja rąk przez nauczyciela po wejściu do klasy i przed wyjściem z klasy.
4) ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się nauczyciela pomiędzy
ławkami uczniów.
14. Podczas przerw uczniowie są zobowiązani do przebywania w wyznaczonych strefach
zachowując dystans między poszczególnymi klasami.
1) korytarz duży – klasa V, VII a, VII b
2) korytarz mały – klasa VIII a, VIII b
3) korytarz I piętro – klasa IV, VI
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15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
16. Uczniowie podczas przerw przebywają przy sprzyjających warunkach pogodowych na
świeżym powietrzu przy zachowaniu zasad:
1) Wyjście ze szkoły:
a) klasa V, VII a, VII b – wejście na korytarzu dużym
b) klasa VIII a, VIII b – wejście na korytarzu małym
c) klasa IV, VI – wejście główne
d) klasy I – III – wejście od frontu szkoły
2) Klasy przebywają na wyznaczonym obszarze z zachowaniem pomiędzy sobą
dystansu.
17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych.
18. Po wejściu do sali informatycznej uczniowie mają obowiązek dezynfekowania rąk pod
nadzorem nauczyciela.
19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Przybory i podręczniki można zostawiać
w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
22. Uczniowie nie mogą wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
21. Uczniowie nie mogą 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 rodzice dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
22. W szkole nie będą organizowane wspólne dla społeczności uczniowskiej uroczystości
i imprezy należące do tradycji oraz wycieczki.
23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej
rekomenduje się stosowanie maseczki.
23. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki
do szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
24. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
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prowadzącego, zawiesza częściowo lub w całości pracę stacjonarną szkoły oraz
ustala sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji
tych zajęć.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przy wejściach do szkoły, w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły umieszczono
numery telefonów do właściwych stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb medycznych
oraz organów, z którymi należy się w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
1) Służby medyczne – 999, 112
2) Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Flisacza 6, 74 – 100 Gryfino
tel. 91 416 23 43, 694 493 763
3) Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590
4) Urząd Miasta i Gminy Gryfino
91 416 20 11 wew. 333 lub 339
5) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
91 434 04 37
2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekować ręce
płynem znajdującym się przy wejściach do placówki.
3. Wszystkie osoby niebędące pracownikami szkoły wchodzące do budynku szkoły mają
obowiązek stosowania maseczek oraz nie przekraczania obowiązujących stref
przebywania.
4. Zaleca się pracownikom szkoły stosowanie
z uczniami we wszystkich częściach wspólnych.

maseczek

podczas

kontaktu

5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
a) należy regularnie myć ręce z wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety
b) ochrona podczas kichania i kaszlu,
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Nauczyciele są zobowiązani do dezynfekcji rąk po wejściu do sali lekcyjnej/
gimnastycznej oraz przed wyjściem z sali lekcyjnej/gimnastycznej.
6. Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
7. Z sal lekcyjnych usunięto wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować.
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8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.
9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
10. W szkole obowiązuje monitorowanie 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.
11. Pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniach środków do dezynfekcji oraz ścisłego przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
12. Pracownicy szkoły w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki.
13. W szkole obowiązuje przestrzeganie instrukcji prawidłowego mycia rąk wywieszonych
w toaletach i pomieszczeniach, w których znajdują się umywalki oraz instrukcji
prawidłowej dezynfekcji rąk umieszczonych przy dozownikach z płynem do dezynfekcji
rąk.

GASTRONOMIA
1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
2. Odległość między stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli wykonywane czynności
uniemożliwiają zachowanie wymaganego dystansu należy używać środków ochrony
osobistej.
3. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
min. 60°C lub je wyparzać.
4. Organizacja wydawania posiłków:
1) Uczniowie spożywają posiłki wg ustalonego harmonogramu.
2) Po wejściu na stołówkę uczniowie zajmują miejsca przy stołach.
3) Posiłki (zupa/drugie danie/napój) podawane są uczniom przez pracownika kuchni.
Pracownik zobowiązany jest w tym czasie do stosowania osłony ust i nosa oraz
rękawiczek jednorazowych.
4) Po spożyciu posiłku uczniowie wychodzą ze stołówki.
5) Pracownicy kuchni zbierają ze stołów talerze/sztućce/szklanki oraz czyszczą blaty
stołów i poręcze krzeseł.
6) Jednorazowe serwetki wydawane są bezpośrednio przez pracownika kuchni.
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5. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
f)

zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876
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