Procedury obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej
im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach w roku szkolnym 2020/2021
opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
Organizacja zajęć w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzice lub opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku szkoły (nie dotyczy rodziców
uczniów klasy I w pierwszym tygodniu nauki szkolnej).
4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodząc do budynku szkoły mają
obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły (boisko, parking),
zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) 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).
6. W szkole ograniczono przebywanie osób z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. W szkole zapewniono sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon,
edziennik).
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8. Codziennie wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły będą mieć mierzoną temperaturę
za pomocą termometru bezdotykowego dezynfekowanego po użyciu w danej grupie.
9. 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 (gabinet higienistki szkolnej),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
10. W szkole obowiązuje zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie,
szczególnie w miejscach wspólnych (korytarze, szatnia, łazienka) i ogranicza się gromadzenie
uczniów na terenie szkoły (jedna grupa w danym miejscu) oraz unikanie częstej zmiany
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
11. Na przerwie obowiązuje zakaz przemieszczania się między piętrami i kontaktowania się
z uczniami innych klas bez uzasadnionej potrzeby).
12. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pozostają pod opieką swoich wychowawców
na piętrze. Wyjścia uczniów na przerwę odbywają się według następujących zasad:
1) pierwsza przerwa (10 min.) śniadaniowa dla klasy I i klasy III, a klasa II spędza czas
na korytarzu;
2) druga przerwa (10 min.) śniadaniowa dla klasy II, a klasa I i klasa III spędza czas
na korytarzu;
3) przerwa obiadowa od 11:00-11:15.
13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. 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 mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem
i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone i dezynfekowane.
16. Sale i korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
17. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu
na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
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18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie
to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie
udostępniały swoich przyborów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie i dezynfekcję) rzeczy.
20. Przy wejściu do szatni został umieszczony środek do dezynfekcji rąk.
21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy,
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (załącznik Regulamin Pracy
Świetlicy).
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni w miarę
możliwości ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
23. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w szkole z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.
24. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy zostały zawarte w regulaminie
biblioteki.
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