
 
Procedury funkcjonowania

Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego                                    w
Wysokienicach

obowiązujące na czas pandemii COVID-19

Podstawa prawna:
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
• rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 780 ze zm.),
• rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 781 ze zm.),
• wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                          od 1
września 2020 r.

I. Zasady przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
1. Do szkoły może przychodzić wyłącznie dziecko/uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, dziecko/uczeń nie może przebywać na terenie szkoły.
3.  Do  szkoły  odprowadza  dziecko  tylko  jedno  z  rodziców  bądź  osób  upoważnionych  bez
objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych.  Zasada  ta  obowiązuje
również w trakcie odbioru dziecka z placówki.
5. Rodzic/opiekun porusza się po terenie wokół szkoły w maseczce ochronnej                       i
rozstaje się z dzieckiem przy wejściu do budynku.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko
w wyjątkowych sytuacjach, 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).
7. Wszystkie osoby dorosłe, które tylko w uzasadnionym przypadku i tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem, przebywają na
terenie  budynku  szkoły,  powinny  także  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa
związanych  z  bezpieczeństwem  zdrowotnym  obywateli  (m.in.  stosować  środki  ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. Dzieci przychodzące do szkoły powinny mieć zabezpieczone usta i nos maseczką
ochronną. Po wejściu  dezynfekują ręce. Klasy 0-III udają się z nauczycielem do łazienki w celu
umycia rąk.
9.  Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający  dziecko  do  szkoły  zobowiązani  są  podpisać
stosowny dokument: deklaracja rodzica (dostępny na stronie internetowej szkoły).
10. Odbiór dziecka z placówki odbywa się zgodnie z planem zajęć.



11. Rodzic/opiekun odbiera dziecko przy wejściu do szkoły, nie wchodząc na teren
szatni, z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, o których jest mowa
w punkcie 5.
II. Zasady korzystania z szatni
1. Z szatni korzystają wyłącznie uczniowie szkoły.
2.  W  trakcie  zajęć  lekcyjnych  wchodzenie  do  szatni  jest  zabronione  z  wyjątkiem  sytuacji
szczególnych, np.  zwolnienie ucznia z części  zajęć przez rodzica.  Wówczas wydanie rzeczy
uczniowi odbywa się w obecności pracownika obsługi.
3. W szatni przebywają tylko uczniowie, którzy zmieniają odzież i obuwie.                           Po
dokonaniu tych czynności opuszczają szatnię.
4.  Przed  rozpoczęciem zajęć  opiekę  w szatni  sprawują  pracownicy  szkoły  (panie  woźne  i
nauczyciel dyżurujący).
5. Po wyjściu z szatni  uczeń udaje się do strefy przydzielonej jego klasie/do świetlicy.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności  odebrania ucznia ze szkoły
(własnym środkiem transportu).
7. Po zakończonych zajęciach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela
prowadzącego ostatnie zajęcia.
8. Do szatni wchodzą uczniowie z zachowaniem odpowiedniego dystansu.
9. Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.
III. Zasady organizacji zajęć
1. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali z wyjątkiem lekcji wychowania
fizycznego.
2. W każdej sali znajduje się środek do dezynfekcji rąk.
3. W salach znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub
zdezynfekować.
4. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na
ławce ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami i
książkami.
5. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Sala, w której przebywają uczniowie, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę,                w
czasie przerw w zajęciach.
7. W klasach 0-III nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, dostosowując je do potrzeb
wychowanków, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Uczniowie
spędzają przerwy pod opieką nauczyciela – wychowawcy.
8. Uczniowie klas IV – VIII korzystają z przerw międzylekcyjnych w ustalonych
godzinach,  przebywając  w  wyznaczonych  strefach  na  korytarzach  szkolnych  pod  opieką
dyżurującego nauczyciela.
9. Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu
kontaktowi pomiędzy uczniami.
10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,                     w
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
11. Uczniowie cały czas pozostają pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły.
12. Uczeń spożywa przyniesiony przez siebie posiłek i napoje przy swojej ławce                        w
sali.
13. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.
14. Dziecko, które w czasie pobytu na zajęciach będzie przejawiało objawy choroby,
złego samopoczucia zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu                                           z
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice/opiekunowie zostaną



o tym fakcie powiadomieni i zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
15. Działania podejmowane przez nauczycieli w sytuacji pojawienia się złego
samopoczucia dziecka reguluje obowiązująca Procedura postępowania na wypadek
podejrzenia  zakażenia  COVID-19  w Szkole  Podstawowej  im.  Księcia  Józefa  Poniatowskiego  w
Wysokienicach.
IV. Zasady przebywania w bibliotece szkolnej
1. Ze względu na wielkość biblioteki, na jej terenie jednorazowo może przebywać tylko jeden
uczeń.
2. Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu głównym, pamiętając o zachowaniu
między sobą odległości 1,5 m.
3. Książki od uczniów przebywających na kwarantannie nie będą przyjmowane.
Uczniowie ci proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie potrzeby przedłużenia terminu
zwrotu.
4. Uczeń nie ma swobodnego dostępu do regałów.
5. Wszystkie zbiory po powrocie do biblioteki zostaną poddane kwarantannie, która
będzie trwała co najmniej 2 dni.
V. Zasady przebywania w świetlicy szkolnej
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych klasach.
3. W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co
najmniej raz na godzinę.
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed przyjściem do świetlicy, przed
posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się                               z
innymi uczniami.
7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko pomoce i sprzęty, które można łatwo
zdezynfekować.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować infekcję dróg
oddechowych, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego
pomieszczeniu, zachowując dystans minimum 2 metrów odległości od innych osób.
Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna o konieczności pilnego odebrania ucznia
ze szkoły.


