PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZARYNIU
OBOWIAZUJĄCE OD 01.09.2020
Opracowane na podstawie wytycznych MZ, MEN i GIS

Warianty funkcjonowania szkół i placówek zależne
od sytuacji zakażenia na danym terenie
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie oparte na wytycznych MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić
stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty
kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to
zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce.
Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te,
będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać
pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na
określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji
zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji
Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie
kraju.
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INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1) Należy informować i przypominać dzieciom o konieczności częstego mycia rąk
(w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, itp.), ochronie
podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.
2) Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce (jeżeli szkoła posiada szafki). Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
3) Uczeń nie powinien 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
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
4) Należy pamiętać, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń
niewykazujący objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
5) Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który przebywa lub zamieszkuje
z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
6) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
7) W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
8) Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie
szkoły rodzic ma obowiązek zakrywania nosa i ust.
9) Rodzic/opiekun może wejść do budynku jedynie w wyznaczonym obszarze.
10) Należy
zachować
dystans
społeczny
od
kolejnego
opiekuna
z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników szkoły min. 1,5m.
11) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka
w przypadku podejrzenia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik szkoły.
12) W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na
infekcję dróg oddechowych dziecko zostanie odizolowane od innych osób
w wyznaczonym
miejscu.
Rodzic/opiekun
zostanie
poinformowany
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
13) Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu
dziecka nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej.
W przypadku zmiany powyższych rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić
o tym Dyrektora szkoły.

3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie. Jeżeli rodzice ucznia
zauważą niepokojące objawy u ucznia powinni dziecko pozostawić w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie (sala nr 0) służące do
odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe.
Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie
przebywać w oczekiwaniu na rodziców/ opiekunów prawnych, którzy po
poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać
dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z uczniem w
bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w
miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora
placówki.
3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam
instrukcji i zaleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek.
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REGULAMIN WEWNĘTRZNY
ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
1.

Do placówki mogą wejść wyłącznie zdrowi uczniowie i pracownicy, którzy nie wykazują
objawów infekcji dróg oddechowych.

2.

Należy pamiętać
min. 1,5 m.

3.

Przed wejściem do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.

4.

Rodzic/opiekun może wejść do placówki jedynie w obszarze wyznaczonym.

5.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachowywać dystans społeczny pomiędzy
uczniami z innych grup/klas

6.

Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakty pracowników obsługi z
nauczycielami i uczniami.

7.

Uczniowie mają obowiązek posiadać własne podręczniki i przybory szkolne, które w
czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

8.

Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

9.

Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.

10.

Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

11.

W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała,
kaszlu oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym
wychowawcę/przełożonego.

12.

W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych nauczyciel odizolowuje
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu zapewniając min. 2m
odległości od innych osób oraz dokonuje pomiaru temperatury przy użyciu termometru
bezdotykowego bez rejestracji wyniku. Niezwłocznie należy powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
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