Procedury bezpieczeństwa
na czas pandemii
w Szkole Podstawowej nr 3
w Szczytnie
I. Informacje dla nauczycieli.
1. Nauczyciele w pierwszym dniu przyjęcia uczniów klas I – III do grup wychowawczych
w szkole, przeprowadzą z dziećmi instruktaż dotyczący zasad obowiązujących w szkole
oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie pobytu
w szkole.
2. Żaden nauczyciel nie ma prawa organizować wyjść z dziećmi poza teren placówki.
3. Nauczyciele są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u dzieci, szczególnie
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza, po
zabawie. Nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i instrukcji mycia,
dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek zgodnie
z zaleceniami GIS.
4. Podczas opieki nad dziećmi, nauczyciele będą unikać organizowania większych skupisk
dzieci w jednym pomieszczeniu, zachowując obowiązujące zalecenia GIS.
5. W salach dydaktycznych, przy głównych wejściach do budynku, toaletach wywieszone
są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.
6. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły,
wynoszący min. 1,5 metra.
7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy wychowawczej dostosowując je do
potrzeb wychowanków, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Grupa
wychowawcza spędza przerwy pod opieką nauczyciela - wychowawcy grupy.
8. Na czas organizacji zajęć wychowawczo – opiekuńczych likwiduje się przerwy
międzylekcyjne ustalone 1 września 2019 roku. Każdy nauczyciel ustala przerwę
pomiędzy zajęciami, dostosowując czas pracy uczniów do ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
II.

Informacje dla pracowników

1. Podczas wykonywania swoich obowiązków pracownicy na terenie placówki nie muszą
korzystać z maseczek chroniących usta i nos. Rekomendowane są przyłbice.
2. Placówka jest wyposażona w określone, dopuszczone do użytku środki higieniczne,

dezynfekcyjne i ochronne.
3. Pracownicy mają obowiązek stosowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem
i zasadami obowiązującymi w placówce.
4. Szkoła zapewni komplety ochrony indywidualnej dla każdego pracownika – jednorazowe
rękawiczki, maseczki lub przyłbice.
5. W szkole wydzielone są pomieszczenia do izolacji w przypadku stwierdzenia zagrożenia
zarażeniem wirusem SARS-2 Covid-19 (sala nr 0- bud-1, sala nr 9- SITA-bud2). Izolatki
wyposażone są w środki ochrony indywidualnej i płyny dezynfekujące, apteczkę
pierwszej pomocy, termometr bezdotykowy. W izolatkach znajduje się Rejestr Zdarzeń,
który wypełnia upoważniony.
6. Ustalono szybki telefoniczny sposób komunikacji z dyrektorem m.in. do raportowania o
liczbie dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.
7. Przygotowano procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia
i skutecznie poinstruowano pracowników o ich stosowaniu.
8. W przypadkach nieobecności pracownika organizowane są zastępstwa.
9. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, stołówce szkolnej i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, w salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym i placu zabaw.
10. Przygotowano i umieszczono w określonym miejscu (łatwy dostęp) ważne numery
telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun
prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO
I.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły

1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora zespołu
potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do
oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury.
2. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni,
brzucha, głowy, biegunka.
3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze
dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają
być uprane i zdezynfekowane w domu.

4. Rodzic ma obowiązek przedstawić- „Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach”
do pobrania ze strony szkoły lub wypełnienia na miejscu- gotowe druki (załącznik 1).
5. Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły na konsultacje z nauczycielami zdrowi
(załącznik 1).
6. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie
jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
7. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren
placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic
z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać
rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
8. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej
zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany
skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym
przy wejściu głównym do placówki.
9. Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane
są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celcjusza. W konsultacjach mogą
uczestniczyć uczniowie, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni
Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany w
rejestrze (załącznik 2).
10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
11. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w
bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania
maseczki.
12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
13. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed
wejściem.
14. W sytuacji gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez
rodzica, udające się na konsultacje, rewalidacje lub zajęcia świetlicowe zauważy, że
ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie
przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.
15. W przypadku podejrzenia zarażeniem wirusem COVID-19 obowiązują procedury
ochrony uczniów i pracowników szkoły (załącznik 3)

II.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę
zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru,
powinien użyć płynu dezynfekującego.
2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi, który siedzi na wejściu szkoły i
oczekuje na przyprowadzenie go przez innego pracownika placówki na zewnątrz
szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając
do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i
odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed
opuszczeniem sali myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do
oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony
pracownik placówki.
6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z
instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od
nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
8. Uczeń klasy I – VIII, po zakończonych konsultacjach, zajęciach rewalidacyjnych,
zajęciach świetlicowych udaje się do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19
1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada maseczkę, przyłbicę i rękawiczki i zaprowadza
dziecko do wyznaczonego pomieszczenia.
2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego
dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
6. Nauczyciel otwiera okno.
7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy).

8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą
wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały,
prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny.
10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie
wietrzona.
11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom
zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia,
jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19 u pracownika
1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki
jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję,
aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami
(kaszel, duszność, gorączka).
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą
wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój
ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów.
1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem
COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po
wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować
dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą
i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu głównym, zgłasza
dyżurującemu pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem podając swoje dane,
cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść
szkoły.
4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna,
który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub
funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik
VULCANA.
6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się z dyrektorem –
klasy 1-3 Magdalena Kiepurska- Letkiewicz
klasy 4-5 Aleksander Staniek
klasy 6

Andrzej Mysiurski

klasy 7-8 Anna Zawrotna
7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych
z kierownikiem świetlicy pod numerem telefonu 89 67 60966
8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły:
Tel 89 67 60966
Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOLNEJNA CZAS PANDEMII
Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania
dziecka do świetlicy szkolnej
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Świetlica szkolna będzie otwarta w godzinach 7.00-16.00.
Aby zapewnić wymaganą przepisami przestrzeń na jednego ucznia (4m2) oraz zachować
pomiędzy nimi odpowiednią odległość (1,5 m) dzieci zostaną podzielona na dwie 9
osobowe grupy lub w przypadku zwiększenia się liczby uczniów chcących korzystać z
opieki świetlicowej odpowiednio więcej zespołów.
Każdemu zespołowi zostanie przyporządkowany jeden nauczyciel świetlicy.
Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do szkoły, bezpośrednio do
nauczyciela/opiekuna grupy, do której zostało przydzielone, do godziny 8.00.
Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela/opiekuna,
grupy, do której zostało przydzielone, do godziny 16.00
Grupom przydzielone zostaną dwa oddzielne wejścia/wyjścia (od strony parku i stołówki
szkolnej), oddzielne szatnie i sanitariaty.
Na wyznaczonych drzwiach wejściowych do szkoły będzie umieszczona informacja z
numerem grupy:
- Grupa I- uczniowie wchodzą/wychodzą do szkoły drzwiami od strony parku do sali
numer 25 (szatnia oraz pomieszczenie sanitarne dla tej grupy, znajduje się po lewej
stronie przy sali numer 25),
- Grupa II- uczniowie wchodzą/wychodzą do szkoły głównym wejściem i kierują się do
świetlicy ( szatnia dla tej grupy znajduje się obok świetlicy, a pomieszczenie sanitarne po
prawej stronie korytarza przy sali numer 25).
Rodzice (prawni opiekunowie)odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w drodze do
szkoły i ze szkoły. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w szkole
procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do szkoły dziecko zabezpieczone w
indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej
zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku
szkoły.
Dziecko do szkoły przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.
Przyprowadzane dziecko nie może mieć symptomów/objawów choroby.
Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani
są zmierzyć dziecku temperaturę.
Niedopuszczalne jest przysłanie do szkoły dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych
informacji o stanie zdrowia dziecka.
Przy przyprowadzaniu dziecka do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy
dziecko nie zabrało do szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
Przy odbieraniu dziecka ze szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy
dziecko nie zabrało ze szkoły jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe
zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
19. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki
ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do
budynku szkoły.
20. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku szkoły
obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
21. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury
ciała po wkroczeniu na teren szkoły. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie
będzie mogło pozostać w szkole. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany
jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z
lekarzem.
22. Po wejściu do szkoły, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko
w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w szkole
(zarówno do dzieci, jak i dorosłych)minimum dwóch metrów.
23. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko
bezpośrednio do/z sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.
24. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast
opuszczają budynek szkoły.
25. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne
telefony kontaktowe.
26. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających
dziecko do i ze szkoły, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).
Zasady odbioru dzieci ze szkoły
1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela z
sali, którą mu przydzielono.
2. W momencie odbioru dziecka rodzice(prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować
zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, w indywidualną ochronę nosa i ust.
3. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów)
bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
5. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz
indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać
zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka ze szkoły.
6. Odbioru dziecka ze szkoły mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie.Za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez osobę upoważnioną przez
rodziców(prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni
opiekunowie).
7. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie
uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców
(prawnych opiekunów).
8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie
zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców
(prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie pisemnej. Osoba ta
zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę

nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania
bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka ze szkoły.
9. Szkoła nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną
telefonicznie.
10. Dziecko ze szkoły nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w
stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne
zachowanie).W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji
oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do
odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia
sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy
warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W
szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy,
kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca
świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do
czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym
miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy
niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący
zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu
dnia w godzinnych odstępach czasowych.
4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali
lekcyjnej.
5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po
wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego
powietrza.
6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą z placówki przyborów i podręczników, z których
będzie korzystał podczas pobytu na zajęciach /konsultacjach.
7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne,
pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania
przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i
przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i
dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje
pracownik obsługi szkoły.
8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych
nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez
innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną.
9.

Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie
są w stanie same ich rozwiązać.
11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich
bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz
do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do
polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 2 metrów
odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od
dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących
zasad dystansu społecznego.
14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
15. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego
indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
16. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani
podawać lekarstw.
17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka ze szkoły.
18. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki

Procedura wyjścia i pobytu grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,
będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu społecznego.
3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel
przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym
powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
z boiska i placu zabaw.
4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów
sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane
przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 2 metrów.
5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci
przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu
społecznego 2 metrów.
6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając
ubranie wierzchnie(kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela
miejscu.
7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci.
Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po
sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem
dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują
zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są
dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie
i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi
szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po
zakończonych czynnościach dezynfekcji
W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały ze szkolnego placu zabaw
i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:
9. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte jest dla rodziców/opiekunów
prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
10. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
11. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy
i gier sportowych, dopiero kolejnego po dezynfekcji sprzętów.
12. Wyznaczone strefy są zaznaczone za pomocą biało-czerwonych taśm. Między
wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana
odległość między dziećmi minimum 2 metrów.

13. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie
swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
14. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek
ochronnych.
15. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla
niej strefie.
16. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze
sobą.
17. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z
tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały
wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
18. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku
przez dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
19. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy
zaistnieje konflikt między nimi.
20. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich
dzieci w grupie wychowawczej.
21. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

Procedura organizacji konsultacji, zajęć świetlicowych, rewalidacji
prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły
1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami
edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
2. Konsultacje dla uczniów klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku, w
dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII „ ustalonym przez dyrektora
szkoły.
3. Nauczyciele w klasach VIII będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, w tym z
języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki.
4. Konsultacje dla uczniów klas I-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w
dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas I-VII” ustalonym przez dyrektora
szkoły.
5. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do
egzaminu ósmoklasisty.
6. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas I – VIII, jest:
a) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny,
b) uzupełnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
c) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
7. Nauczyciele w klasach I – VIII będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych w szkole podstawowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami
uczniów.
8. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez poszczególnych nauczycieli
zgodnie ze zgłoszeniami.
9. Konsultacje trwają nie więcej niż 45 min dla jednej grupy.
10. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego
konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 1,5 metra. Przy czym
uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole.
11. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedyńczo,
zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują
ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
12. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
13. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z
nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
14. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dystans
społeczny w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje
w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę
na usta i nos zgodnie z instrukcją nakładania i zdejmowania maseczki.
15. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 1,5
metra. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
16. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
17. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów
ćwiczeń.

18. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone
lub których nie można zdezynfekować.
19. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę
konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 lub 1 czerwca 2020 do 7 czerwca 2020, mają
obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce
„Oświadczenie / Zgłoszenie Dziecka do udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie„

Załącznik 1
Zgłoszenie dziecka
do uczestniczenia w konsultacjach, zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach świetlicowych prowadzonych
przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w czasie wznowienia funkcjonowania placówki
w okresie epidemii Covid – 19

Ja, ......................... , będący rodzicem/opiekunem prawnym ...................................................,
(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko dziecka)

który w roku szkolnym 2019/2020 jest uczniem klasy .................. deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w
zajęciach prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szczytnie
Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia zgodnie z przedstawionym harmonogramem od
dnia:……………………………………

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka.
Przyjmuję do wiadomości, że jestem objęty zakazem wstępu na teren szkoły oraz że do moich
powinności należy:
1) pilne odebranie dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów
choroby;
2) zaopatrzenie dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
do i ze szkoły;
3) regularne przypominanie dziecku podstawowych zasad higieny(unikania dotykania oczu, nosa i ust,
częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania
twarzy podczas kichania czy kasłania);
Oświadczam, że:
1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej;
2) w domu nie przebywa żadna osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej;
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane
kontaktowe:.....................................................................................................
………………………………………………………………………
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z
przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w epidemii;
6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

.......................................................
(czytelny podpis rodzica)

