Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach
w czasie epidemii

§1
Organizacja pracy szkoły
1.

Do szkoły może uczęszczać uczeń́ 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.

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 przestrzegać ́ obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować ́ środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4.

Wejście do szkoły odbywa się dwoma wejściami:
a) Wejście główne klasy 4-8 (od strony ulicy ks. Pojdy),
b) Wejście tylne klasy 1-3 (od strony parkingu),
c) Po wejściu do szkoły uczniowie klas 1-3, udają się bezpośrednio
do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie myją/dezynfekują ręce oraz zostawiają
odzież wierzchnią,
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d) Po wejściu do szkoły uczniowie klas 4-8, gdzie dezynfekują ręce, zabierają
odzież wierzchnią i udają się do wyznaczonych sal (tam też przechowują
odzież) - w przypadku konieczności udania się do szatni, zachowują stosowny
dystans,
e) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać ́
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę,̨ kaszel,
izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatka – dawny gabinet
higienistki) lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób. Niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
5.

Każda klasa ma przypisaną w danym dniu salę lekcyjną, w której przebywa w trakcie
zajęć i przerw. W trakcie przerwy uczniowie mogą przybywać w pobliżu swojej sali
lekcyjnej na korytarzu.

6.

7.

Przydzielono stałe sale:
2 – kl. 8a

Edukacja wczesnoszkolna

5 – kl. 6a

podzielona na pary

102 – kl. 6c

pomieszczeń.

105 – kl. 8b

Zajęcia będą odbywać się na

106 – kl. 6b

zmianę, co jeden dzień:

107 – kl. 7a

119, 16 – klasa 1a, 1b

116 – kl. 5a

15,17 - klasa 1c,2b

117 – kl. 7b

120, 121 - klasa 2a, 3a

202 – kl. 4a

122, 124 – klasa 3b, 3c

Wyjątkiem są zajęcia informatyki odbywające się w sali nr 6 oraz wychowanie
fizyczne w salach gimnastycznych. Z tym, że jeżeli jest możliwość korzystania
z wyjścia na podwórko szkolne, to klasa w pierwszej kolejności spędza czas
na świeżym powietrzu.

8.

Co najmniej po każdej lekcji następuje wietrzenie sali lekcyjnej.
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9.

W klasach 4-8 obowiązuje rozkład dzwonków szkolnych, natomiast nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej mogą regulować przerwy w dowolnym czasie,
dostosowując je do możliwości dzieci.

10. Obowiązują ̨ ogólne zasady higieny: częste mycie rak (po przyjściu do szkoły należy

bezzwłocznie umyć ́ ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
11. Uczeń́ posiada 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.̨
12. Po każdym dniu zajęć wszystkie sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne, przybory

sportowe oraz sale gimnastyczne są myte detergentem lub dezynfekowane.
13. W przypadku odpowiedniej pogody dowolne zajęcia mogą odbywać się na świeżym

powietrzu. Na świeżym powietrzu mogą odbywać się także przerwy.
14. Uczeń́ 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) zabawki, rzeczy.
15. Opuszczając szkołę po zakończonych zajęciach uczniowie zachowają dystans

od innych osób.
16. Zajęcia pozalekcyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęć i podlegają

takim samym zasadom co zajęcia szkolne.
17. Sala lekcyjna lub gimnastyczna jest dezynfekowana przed i po zajęciach

pozalekcyjnych.
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§2
Organizacja pracy biblioteki szkolnej w trakcie epidemii.
Zasady przebywania uczniów w pomieszczeniu biblioteki oraz korzystanie
z księgozbioru.
1.

Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.

2.

Po każdej przerwie śródlekcyjnej dezynfekowane są klamki, stoliki, lada biblioteczna,
inne, często używane, elementy wyposażenia.

3.

Przed wejściem do biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce płynem
dezynfekującym lub umyć ręce mydłem w łazience.

4.

Jednorazowo w pomieszczeniu może przebywać troje czytelników. Przebywając
w bibliotece należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych
użytkowników.

5.

W celu uniknięcia kolejek należy przestrzegać terminów korzystania
z biblioteki przez poszczególne klasy:
Poniedziałki - klasy pierwsze i drugie
Wtorki - klasy trzecie
Środy - klasy czwarte
Czwartki - klasy piąte i szóste
Piątki - klasy siódme i ósme

6.

Zwracane książki należy odłożyć przy drzwiach na stoliku z napisem „Zwroty książek”
i wypełnić przygotowaną przez bibliotekarza karteczkę: nazwisko, klasa, nr książki,
a następnie położyć wypełnioną karteczkę na zwracanej książce.

7.

Oddane przez czytelników książki będą przekazywane do osobnego pomieszczenia
na trzydniową kwarantannę i dopiero po tym czasie ponownie ustawiane na półkach
do wypożyczenia przez kolejnych czytelników.

8.

Wypożyczenia – bez zmian.
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§3
Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Uzupełnienie do regulaminu świetlicy.

1.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących.

2.

Świetlica jest wietrzona minimum co godzinę.

3.

Uczniowie po przyjściu do świetlicy myją ręce/dezynfekują ręce.

4.

Uczniowie przebywający w świetlicy starają się zachować dystans. Zaleca się
używanie maseczek (zalecenie Sanepidu).

5.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z własnych przyborów.

6.

Uczniowie powinni mieć ́ własny prowiant oraz picie w optymalnej dla nich ilości.
Ze względu na sytuację epidemiczną niewskazane jest dzielenie się jedzeniem między
uczniami.

7.

W świetlicy dostępny jest płyn dezynfekujący dla uczniów i pracowników.

8.

Dostępny sprzęt w świetlicy jest dezynfekowany po skończonych zajęciach.

§4
Organizacja pracy stołówki szkolnej. Zmiany do regulaminu stołówki.
1.

Wydawanie posiłków odbywa się z zachowaniem zasad sanitarnych.

2.

Uczniowie przypisani są na stałe do stolików w jadalni.

3.

Uczniowie klas 4-8 otrzymują posiłki w trakcie 2 dużych przerw wg ustalonego
harmonogramu (zależny od ilości spożywających obiad) (11.25 oraz 12.30)

4.

Uczniowie klas 1-3 korzystają z obiadów w trakcie swoich lekcji pod opieką
nauczyciela. Harmonogram ustalony w zależności od ilości uczniów spożywających
obiad.

5.

Pracownicy kuchni przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia,
jadalnia), zachowują odpowiednią odległość ́ stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m
lub korzystają ze środków ochrony osobistej.
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§5
Uczniowie
1.

Zasady dla ucznia:
a) Jeśli masz objawy choroby tj. gorączkę, kaszel powinieneś zostać w domu,
b) W trakcie pobytu w szkole zawsze wykonuj polecenia nauczyciela, szczególnie
w obszarze bezpiecznego i higienicznego pobytu w szkole,
c) W trakcie pobytu w szkole ( oraz w toalecie) myj ręce, zgodnie z poleceniami
nauczyciela,
d) Nie dotykaj oczu, ust i nosa,
e) Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie,
f) Używaj tylko własnych przyborów szkolnych,
g) Spożywaj tylko swoje jedzenie i picie,
h) Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów,
i) Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela,
j) Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

2.

Uczniowie szkoły mogą na terenie szkoły używać osobistych środków ochrony
(maseczka, przyłbica, rękawiczki).

§6
Rodzice/opiekunowie uczniów
1. Zasady dla rodziców:
a. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka,
b. Przestrzegaj procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,
c. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są chorzy lub są objęci kwarantanną,
d. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli na stronie
www oraz w dzienniku elektronicznym,
e. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
Pamiętaj, że możesz zostać poproszony o odebranie dziecka w sytuacji
opisanej w procedurach,
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f. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku,
g. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków,
h. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły.
Pomyśl o spacerze, rowerze,
i.

Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu,

j.

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami
i po nich.

2. Rodzice/opiekunowie uczniów stosują zasady i wytyczne określone przez Główny
Inspektorat Sanitarny.

§7
Pracownicy szkoły
1. Do pracy w szkole mogą ̨ przychodzić ́ jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają ̨
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W szkole jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet higienistki – izolatka) , w którym będzie
można odizolować ́ osobę ̨ w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, pracownicy
powinni pozostać ́ w domu i skontaktować ́ się ̨ telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać ́ teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się ̨ stanu
zdrowia zadzwonić ́ pod nr 999 lub 112 i poinformować,́ że mogą ̨ być ́ zakażeni
koronawirusem.
4. Pracownicy szkoły mogą na terenie szkoły używać osobistych środków ochrony
(maseczka, przyłbica, rękawiczki).
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§8
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń́ i powierzchni

1. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są pojemniki z płynem
dezynfekującym oraz dyspenser (tylko wejście główne).
2. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się po zakończonych zajęciach
w danej klasie.
3. Do czyszczenia i dezynfekcji stosuje się płyny z odpowiednim atestem.
4. Po dezynfekcji pomieszczenie jest wietrzone. Czynność dezynfekcji jest odnotowana
w raporcie (załącznik nr 1).

§9
Postępowanie w razie potwierdzonego zakażenia koronawirusem w szkole

1. Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o potwierdzonym przypadku zachorowania
ucznia lub pracownika szkoły, informuje powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną w Rybniku tel. 32 4224009 w. 124, hdim@psse.rybnik.pl (osoby
do kontaktu: Katarzyna Malcherczyk, Marzena Palarz) oraz Organ Prowadzący szkołę.
2. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemicznego przez SANEPID, dyrektor szkoły
w porozumieniu z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku oraz
organem prowadzącym szkołę podejmuje decyzję o zmianie sposobu funkcjonowania
szkoły ze stacjonarnej na hybrydową lub zdalną.
3. Praca zdalna/hybrydowa szkoły realizowana jest na platformie Microsoft Office 365
oraz dzienniku elektronicznym.
4. Zmiana sposobu funkcjonowania szkoły (nauczanie zdalne/hybrydowe) może
dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
5. Schemat postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia:
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