PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 15
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W CZASIE EPIDEMII
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493
ze zm.), wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
Narodowej

W okresie sprawowania opieki nad uczniem w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu
wprowadza się następujące procedury:

ORGANIZACJA OPIEKI NAD UCZNIEM
1.

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.

Uczniowie klas IV - VIII wchodzą do szkoły wejściem od boiska, a uczniowie klas I- III
wejściem głównym od strony wewnętrznego placu szkolnego.

3.

Uczniowie schodzą do szatni, gdzie nad bezpieczeństwem i zachowaniem dystansu
społecznego czuwa wyznaczona osoba (woźna, dozorca, nauczyciel). W miesiącu
wrześniu uczniowie nie noszą obuwia zmiennego.

4.

W drodze do szkoły i w szatni uczeń ma mieć założoną maseczkę, ściąga ją po zajęciu
miejsca w sali lekcyjnej, chowa do woreczka i umieszcza w plecaku. Maseczkę zakłada
ponownie po zakończonych lekcjach oraz przebywając w częściach wspólnych szkoły –
np. korytarz, szatnia, biblioteka, toaleta, sekretariat, gabinet pedagoga (na przerwie, jeśli
przebywają w nim osoby z różnych klas).

5.

Po zakończeniu zajęć uczniowie ponownie zakładają maseczki, schodzą do szatni pod
opieką nauczyciela, z którym mieli ostatnia lekcję. Nauczyciel zobowiązany jest
dopilnować, aby uczniowie zachowali dystans społeczny. Uczniowie opuszczają szkołę
wyznaczonym wyjściem.

6.

Osoby korzystające ze stołówki mają założoną maseczkę do momentu zajęcia miejsca
przy stoliku, wstając od stolika zakładają ją ponownie. Stojąc w kolejce, uczniowie
zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego, zgodnie z oznaczeniami.

7.

Uczniowie klas młodszych mogą być do szkoły przyprowadzani lub z niej odbierani
przez osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcje górnych dróg
oddechowych,
a starsze mogą przychodzić samodzielnie.

8.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do szkoły wyłącznie do holu
głównego, 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, dezynfekcja rąk).

9.

Przebywanie w szkole osób z zewnątrz również ogranicza się do niezbędnego minimum
i w wyznaczonych obszarach. Osoby te zobowiązuje się do stosowania środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

10. Nauczyciele i pracownicy obsługi są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas
dyżurów i przemieszczania się w częściach wspólnych szkoły. Podczas prowadzenia
zajęć lekcyjnych maseczka nie jest wymagana.

11. W wyjątkowych, udokumentowanych sytuacjach zdrowotnych, dyrektor szkoły może
zadecydować o uchyleniu obowiązku noszenia maseczki. Informacja o decyzji dyrektora
zostanie odnotowana w dokumentacji szkoły.
12. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość:
telefoniczny
- 32 299 37 14, za pośrednictwem poczty elektronicznej
sp15@sosnowiec.edu.pl, strony internetowej szkoły: szkola15.sosnowiec.pl lub za
pośrednictwem dziennika elektronicznego.
13. Przy dwóch wejściach do szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania
rąk, zainstalowano urządzenia do dezynfekcji rąk, oraz instrukcję użycia środka
dezynfekującego. Środki umożliwiające dezynfekcję rąk znajdują się również w innych
pomieszczeniach szkolnych oraz przy wejściu do sali gimnastycznej.
14. W szkole rozwieszone są plakaty informacyjne o bezpiecznym powrocie do szkoły„Wskazówki dla Rodzica”, „Wskazówki dla ucznia”, instrukcja mycia rąk.
15. W sekretariacie szkoły dostępne są numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej
i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rodzic zobowiązany jest do podania
takiego numeru telefonu, który umożliwi natychmiastowy kontakt z opiekunem.
16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
17. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: Należy regularnie myć ręce wodą
z mydłem, a nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby robili to uczniowie szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety. Dzieci korzystają z ręczników papierowych. Należy stosować
ochronę podczas kichania i kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1.

Grupa uczniów będzie przebywać w jednej wyznaczonej klasie. Z sali, w której będą
przebywać uczniowie są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

2.

Każdy uczeń zajmuje wyznaczone mu, stałe miejsce w sali lekcyjnej.

3.

Uczeń przynosi do szkoły własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien przynosić do
szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

4.

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Używany sprzęt sportowy
oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Sprzęt na boisku
wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.

5.

Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.

6.

Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb
uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.

7.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie przyszkolnym, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu
pomiędzy nimi.

8.

Na boisku, podczas przerw szkolnych, mogą przebywać uczniowie, przy założeniu, że
zachowany jest między nimi dystans.

9.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

10. Zabronione jest organizowanie wyjść lub spacerów poza teren szkoły.
11. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji
zebranych od rodziców.
12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać
wykorzystane inne sale dydaktyczne.
13. Należy codziennie przeprowadzać z uczniami pogadanki na temat zachowania
właściwych zasad higieny.
14. Podczas spożywania posiłków w jadalni, jednorazowo przy jednym stoliku może
siedzieć dwoje dzieci. Posiłki dla dzieci będą wydawane systemem zmianowym.
15. Jeżeli podczas pobytu w szkole uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatka szkolna), z zapewnieniem minimum
2m odległości od innych osób. O tym fakcie zostają niezwłocznie powiadomieni
telefonicznie rodzice ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
16. Wszelkie kontakty rodziców z pracownikami szkoły odbywają się wyłącznie
telefonicznie
(32
299-37-14),
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
(sp15@sosnowiec.edu.pl, dyrektorsp15@gmail.com), strony internetowej szkoły:
szkola15.sosnowiec.pl. Przebywanie na terenie szkoły należy ograniczyć do niezbędnego
minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk).
17. Rodzic jest zobowiązany do śledzenia informacji umieszczanych na stronie internetowej
szkoły.

HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI,
ORGANIZACJA ŻYWIENIA
1.

Przed wejściem na teren szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk,
dostępnego w holu głównym. Pracownicy podczas wykonywania swojej pracy nie muszą
zakrywać ust i nosa, oraz nosić rękawiczek ochronnych, z wyjątkiem osób pełniących
dyżur przy wejściu do budynku lub podczas przerw.

2.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnej dbałości o czystość - wszystkim
ciągów komunikacyjnych, podłóg w klasach, dezynfekcji powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach (dezynfekcja 2 razy
dziennie i po każdym wydanym posiłku w systemie zmianowym). Należy szczególnie
dbać o czystość toalet, przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

3.

Zabawki plastikowe i klocki, z których korzystają dzieci w świetlicy szkolnej lub w
salach lekcyjnych należy codziennie myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60oC.

4.

Przy organizacji żywienia zbiorowego szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji: stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego. Naczynia stołowe oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze minimum 60o C lub je wyparzać.

5.

Pracownicy pełniący dyżur przy wejściu do budynku, zobowiązani są do zasłaniania ust
i nosa oraz noszenia rękawiczek ochronnych. Sprzęt ochronny zapewnia pracodawca.

6.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego między sobą,
wynoszącego min. 1,5 m.

7.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia określa odrębna procedura.

