PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA
UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAJĘĆ DLA DZIECI Z
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PLACÓWCE

W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA
I ZWALCZANIA COVID-19
Podstawa prawna:
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 2020, poz.
780)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 2020, poz. 781)

•

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
(https://
www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli, dostęp: 06.05.2020 r.)

•

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art.
8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

•

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

•

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

▪ Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.

▪ Rodzice/ opiekunowie oraz opiekun z busa dowożącego uczniów do szkoły
przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący min. 2 m. i nie wchodzą na teren Ośrodka.

▪ Rodzice/ opiekunowie w pierwszym dniu zajęć przekazują nauczycielowi
oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

▪ Dziecko/uczeń jest przekazywany w drzwiach wejściowych do wyznaczonego
pracownika Ośrodka, zaopatrzonego w maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice
ochronne. Następnie uczeń ma mierzoną temperaturę ciała i korzysta z płynu
dezynfekującego do rąk przy wejściu.

▪ Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.

▪ Pracownik Ośrodka przeprowadza dziecko/ucznia do szatni w celu ściągnięcia
odzieży wierzchniej i zmiany obuwia. W szatni może jednocześnie przebywać
maksymalnie dwóch uczniów z opiekunami. Następnie dziecko/uczeń
prowadzony jest (cały czas z zachowaniem dystansu społecznego do innej osoby)
do sali zajęć, w której czeka nauczyciel.

▪ Nauczyciele, specjaliści i rewalidanci prowadzą zajęcia z dziećmi/uczniami według
opracowanego harmonogramu i są zabezpieczeni w środki ochrony osobistej:
przyłbice lub maski oraz rękawice ochronne.

▪ Dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością wzrokową lub ze sprzężonymi niepełno
sprawnościami nie noszą na terenie Ośrodka maseczek ochronnych.

▪ Należy regularnie myć ręce 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.

▪ Zabrania się noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej
łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż
utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.

▪ Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć edukacji
wczesnoszkolnej, oddziału przedszkolnego, zajęć specjalistycznych i
rewalidacyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.

▪ Regularnie dezynfekowane są często używane powierzchnie użytkowe
i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności należy przeprowadzić
takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć
indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez
uczestnika lub drugą grupę uczestników.

▪ W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
▪ Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

▪ Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
lub dezynfekować.

▪ W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce .
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

▪ Dziecko/uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

▪ Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

▪ Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

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

▪ Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi/
uczniami.

▪ Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci/uczniów, których rodzice zgłosili
potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z
informacji zebranych od rodziców.

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach na terenie internatu,
odpowiednio przygotowanych i spełniających wymogi sanitarne. Powierzchnia
świetlicy szkolnej jest z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.

▪ Nauczyciele świetlicy odprowadzają dzieci/ uczniów do szatni, a następnie
przekazują rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub opiekunowi z busa.

▪ Uczniowie/dzieci korzystają z pomieszczenia swojej klasy i jedzą własne śniadanie
przy osobnych stolikach. Natomiast obiad z cateringu jedzą w wyznaczonym
pomieszczeniu na terenie internatu. Uczniowie/dzieci siadają przy oddzielnych
stolikach z zachowaniem bezpiecznej odległości.

▪ Uczniowie/dzieci korzystają podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych,
które są wyrzucane po użyciu do kosza.

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

▪ Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać dziecka/ucznia do szkoły.

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w
wyznaczonych obszarach.

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
▪ Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z

zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.( Izolatorium)

▪ W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika
zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu (izolatorium) tej osoby od innych osób przebywających w
placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do
kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/
wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

▪ Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów powinni pozostać 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.

▪ W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do
domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

▪ Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma
takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie
odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

▪ Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

▪ Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

