Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11
im. Juliusza Słowackiego
w Siemianowicach Śląskich

Procedura zasad bezpiecznych warunków organizacji zajęć
na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego
w Siemianowicach Śląskich
Organizacja zajęć w szkole:
1. W czasie organizacji zajęć w grupie przebywa do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach
za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej
niż o 2.
2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla uczniów w sali jest nie mniejsza niż
4 m2 na 1 ucznia i każdego nauczyciela, wyliczona z uwzględnieniem mebli oraz innych,
znajdujących się w niej sprzętów;
3. Określając liczbę uczniów w grupie, uwzględnia się rodzaj niepełnosprawności uczniów;
4. Z sali, w której będą przebywać uczniowie usuwa się przedmioty, sprzęty, zabawki, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie dezynfekowane;
5. W miarę możliwości do jednej grupy uczniów przyporządkowani będą ci sami nauczyciele;
6. Grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali;
7. W każdej sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min 1,5 m
( 1 uczeń – 1 ławka szkolna);
8. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w jego tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Zabrania się przynoszenia przez ucznia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek,
gier, maskotek;
10. Rodzic wyposaża dziecko w wodę do picia i drugie śniadanie w ilości dostosowanej do czasu
pobytu w szkole.
11. W sali gimnastycznej mogą przebywać 2 grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt
sportowy oraz podłoga zostaną umyte i zdezynfekowane;
12. Wszystkie sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
13. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest organizować przerwy dla swojej grupy
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza
przerwy pod nadzorem nauczycielem z zachowaniem odpowiednich dystansów;
14. Zezwala się na korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi;
15. Na boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy z zachowaniem odpowiedniego dystansu;
16. Ograniczona zostanie aktywność uczniów sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy nimi;

17. Zapewnia się taką organizację i koordynację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów, tj. różne godziny zajęć poszczególnych grup, różne godziny
przerw oraz różne godziny zajęć na boisku szkolnym;
18. Nie należy organizować wyjść poza teren szkoły;
19. Zajęcia świetlicowe będą organizowane dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikały z informacji
zebranych od rodziców;
20. Zajęcia świetlicowe będą odbywać się z zachowaniem zasady 4m2 na osobę. W razie potrzeby
mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne;
21. Rotacja nauczycieli pomiędzy grupami podczas sprawowania opieki nad dziećmi zostanie
ograniczona do sytuacji koniecznych, uzasadnionych (decyzję, każdorazowo podejmuje
dyrektor);
22. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia (kobiety ciężarne, karmiące dziecko piersią,
po przebytych ciężkich chorobach lub operacjach, powyżej 60 roku życia) w miarę możliwości
nie będą angażowane w zajęcia opiekuńcze;
23. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych;
24. Do szkoły dzieci przyprowadzają wyłącznie zdrowi i nie poddani aktualnie kwarantannie
rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami chorobowymi mogącymi sugerować zakażenie
lub w razie uzasadnionego podejrzenia złamania kwarantanny, nie zostaną wpuszczone na
teren szkoły, o podejrzenia złamania kwarantanny zostaną dodatkowo powiadomione służby
sanitarne;
25. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do szkoły;
26. Wprowadza się zasadę mierzenia temperatury, na którą rodzic wyraża pisemną zgodę.
Obowiązuje ona również w czasie całego pobytu dziecka w szkole.
27. Mierzenie temperatury dzieciom oraz pracownikom przebywającym na terenie szkoły będzie
przeprowadzane termometrem bezdotykowym:
28. Termometr musi być dezynfekowany po użyciu w każdej grupie;
29. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać innych uczniów
zostanie odizolowany w oddzielnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od
innych osób. O izolacji dziecka rodzice dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
30. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pracownika, lub dziecka) postępuje się zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postępowania w sytuacji
wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Szkoły Podstawowej nr 11
im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących
zakażenie COVID-19” stanowiącą załącznik do niniejszej procedury;
31. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły oraz nauczyciele
i inni pracownicy szkoły, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki,
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
32. Przy drzwiach wejściowych są zorganizowane stanowiska do dezynfekcji z umieszczonymi
informacjami o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły;

33. Rodzice są zobowiązani do dezynfekcji dłoni przy wejściu ewentualnie do założenia
rękawiczek ochronnych oraz zakrywania ust i nosa (maseczki, przyłbice);
34. Rodzice przyprowadzający lub odbierający dzieci ze szkoły są zobowiązani zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m;
35. Podczas przekazywania lub odbierania ucznia na terenie szkoły może przebywać tylko jedna
osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci - rodzeństwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do boiska szkolnego. Obowiązuje
całkowity zakaz poruszania się po terenie szkoły osób nie będących pracownikami szkoły,
wykonującymi czynności służbowe (z wyłączeniem boiska szkolnego);
36. Pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
szkoły, wynoszący min. 1,5 m;
37. We wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zapewnia się środki do mycia
i dezynfekcji rąk, wywieszone są instrukcje bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk
38. Wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice);
39. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony
indywidualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
40. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby uczniowie myli
dokładnie ręce szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z przerwy na
świeżym powietrzu oraz po skorzystaniu z toalety;
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną;
2. Wykazy telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb
medycznych są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo dostępnym;
3. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do
rąk. Zamieszczone są również informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku
dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły;
4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać
rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos, nie mogą również przekraczać obowiązujących stref
przebywania;
5. Zobowiązuje się personel obsługowy do regularnego sprawdzania dozowników z płynami
dezynfekującymi, wykonywania codziennych prac porządkowych ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno – higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak poręcze, klamki,
kontakty, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, wyłączników oraz bieżącą dezynfekcję toalet;
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji, ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów tych środków;

7. Wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni
osobistej, jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos;

w indywidualne środki ochrony

8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk odpowiednie instrukcje;
9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości należy go
zabezpieczyć przed używaniem i oznaczyć taśmą zabezpieczającą;

Załącznik:
Procedura bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego
pod opieką Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19

podpisała
Jolanta Popczyk
Dyrektor szkoły

