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Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jakuba Sobieskiego w Otawie
z dnia 14.01.2021 r.
dotyczący

w

Od

oddziałach

procedury

bezpieczeństwa

przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

18 stycznia 2021

r. MEiN, GIS i MZ

obowiązują

nowe wytyczne

przeciwepidemiczne dla klas 1-3 szkół podstawowych. Zostały one wydane na podstawie art.8a
ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(DZ. U. z 2019., poz 59, oraz 2020 r, poz 322,374,567 i 1337).
Mając

na uwadze

konieczność

właściwych

warunków bezpiecznego

pobytu

i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2
im. Jakuba Sobieskiego w

Oławie

uaktualnione

zostają obowiązujące

od 1

września

2020 r.

procedury w oparciu o nowe wytyczne MEiN, MZ i GIS z 11 stycznia 2020r.

Organizacja zajęć w szkole:
1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg

oddechowych

oraz

gdy

domownicy

me

przebywają

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

dotyczących

ochronnych:

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa

zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.
osłona

stosowanie środków

ust i nosa).

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
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 lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
- zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Preferujemy aby ~ażde dziecko
posiadało

w plecaku zapasowe dwie maseczki.

5. Uczniowie nie posiadający obowiązkowej osłony ust i nosa oczekiwać będą na przybycie
rodziców w części wspólnej do czasu dostarczenia maseczki przez rodzica. Nie będzie
możliwości

poruszama

po

terenie

szkoły

względu

ze

na

bezpieczeństwo

epidemiologiczne.
6. Ograniczone zastaje do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. W razie
konieczności

i po ustaleniach telefonicznych z sekretariatem szkoły osoby wchodzące na

teren placówki obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki

jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na teren placówki wchodzą tylko osoby

zdrowe bez objawów chorobowych.
7. Wychowawcy klasa, nauczyciele

przestrzegają

sposobów szybkiej, skutecznej

komunikacji z opiekunami ucznia - uaktualnienie numerów telefonów do rodziców.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8.

Jeżeli

pracownik

szkoły

dróg oddechowych (w

zaobserwuje u ucznia objawy
szczególności

temperatura

mogące wskazywać

powyżej

38°C, kaszel,

na

infekcję

duszności)

odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu - izolatce.
9. Na terenie

szkoły obowiązują

zasady

ograniczające

kontakt uczniów z poszczególnych

klas.
1O. Uczniowie w trakcie przebywania w szkole

znajdują się

w wyznaczonych klasach

z zachowaniem wytycznych co ogranicza do minimum kontaktowanie się
z pozostałymi klasami.
11. Dla każdej z klasa zostaje ustalony indywidualny harmonogram, uwzgledniający , m.in.:
- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
- korzystania z przerw (nie rzadziej
- korzystania ze

stołówki

niż

co 45 min),

szkolnej ,

- zajęć na boisku.
12. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13. Pracownicy obsługi na bieżąca dezynfekują sprzęty sportowe i programowe.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki , które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Nauczyciel prowadzący zajęcia zwraca

uwagę aby ucmiowie nie wymienili się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory

i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu o czym decyduje
wychowawca klasy.

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte i dezynfekowane są
miarę możliwości

po każdych zajęciach.

16. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

17. Zaleca

się

korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

powietrzu na terenie

18. Podczas realizacji

szkoły.

zajęć,

w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

19. Należy

unikać

wyjść

grupowych

i

wycieczek

do

zamkniętych

przestrzeni

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się
organizację wyjść

w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w

szczególności

aby dzieci nie
zadbać

z

niepełnosprawnościami.

zachowując

należy dopilnować,

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni

o regularne czyszczenie (pranie lub

21. Uczniowie

W takich przypadkach

korzystają

dezynfekcję)

zabawki, rzeczy.

z wyznaczonych dla poszczególnych klas m1eJsc w szatni

odpowiedni dystans.

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz wyznaczonych klasach dla
poszczególnych grup. Obowiązuje dotychczasowa procedura korzystania ze świetlicy
szkolnej.
23. Personel kuchenny

pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni

ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

24. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się według ustalonego
harmonogramu, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
25. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa dotychczas obowiązująca procedura.
26. Na terenie szkoły zostają wyłączone z użytkowania źródełka i fontanny wody pitnej.
Rodzice zapewniają uczniom wodę we własnym zakresie z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.

27. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
28. Korzystanie ze

stołówki

służb

medycznych.

przez uczniów odbywa

się

według

opracowanego

harmonogramu.
Ak.-tunlne zasady zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS wchodzą w życie z dniem 18 stycznia
202 1 r. pozostałe procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-19 pozostają bez zmian
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