Zespół Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza
w Policach

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

dotycząca

przyjęcia uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9
w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych
w czasie trwania pandemii COVID – 19

I.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze
zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. 6 poz. 69 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493).
6. Rozporządzenia MEN 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-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59orazz 2020
r. poz. 322, 374 567),
7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia
2020r.
8. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla Szkół podstawowych – edukacja
wczesnoszkolnaz dn. 14.05.2020 r.
II.

Organizacja pracy

1. W czasie podwyższonego reżimu sanitarnego w placówce odbywają się zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.
2. Opieką objęci są głównie uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia
pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego.
3. Uczestnictwo wzajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć
dydaktycznych jest dobrowolne i zależy od decyzji rodziców uczniów.
4. Rodzice uczniów korzystających z opieki nad dzieckiem, ze względu na powrót do
pracy, składają deklarację / oświadczenie o woli posłania dziecka do szkoły.(załącznik
nr 1)
5. Stopniowe uruchamianie pracy szkoły i jest przeprowadzone zgodnie z
wytycznymiwydawanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. Liczba ucznióww grupie przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.
7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych odbywają się
dla każdej z grup w wyznaczonej na stałe sali.
8. Z sali, wktórych odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych usunięto przedmiotyi sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
9. Przybory sportowe używane podczas zajęć np. (piłki, skakanki, obręcze itp.)
są systematycznie czyszczone i dezynfekowane.
10. W miarę możliwości ograniczone jest przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

11. Przy wejściu do szkoły umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i informacja o
obowiązku dezynfekowania dłoni.
12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
13. Dla rodziców udostępnione są plakaty informacyjne o czynnikach ryzyka COVID-19.
14. Na TablicyRodzica, tablica ogłoszeń w korytarzu biura i korytarzuprzed salą do zajęć
opiekuńczo – wychowawczych umieszczonesą numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
III.

Zasady przyprowadzania uczniów na zajęcia

1. Rodzice ucznia nie wchodzą do szkoły w momencie przyprowadzania jak również
odbierania dziecka z placówki.
2. Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka
zachowując przepisowe odległości.
3. W drzwiach szkoły dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi szkoły
4. Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury
każdemu dziecku. Jeżeli pomiar temperatury ciała wskaże37 st. C lub więcej, dziecko
nie jest przyjmowane na zajęcia, a rodzic zabiera dziecko do domu.
5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik zaprowadza dziecko do sali lub
gabinetu,w którym odbywają sięjego zajęcia.
6. Przed wejściem do sali lub gabinetu dziecko myje i dezynfekuje ręce.
IV. Zasady postępowania nauczycieli i pracowników administracji
1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym i administracji
dokonywany jest pomiar temperatury.Jeżeli pomiar temperatury ciała wskaże37 st. C
lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.
2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy administracji
na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.
3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są
chorzy.
4. W miarę możliwości unika się rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad
dziećmi.
5. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzanie
każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz z nazwiskami
opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w szkole.
6. Uczniowie i opiekunowie myją ręce: obowiązkowo po każdej zabawie, przed
i po posiłku (nie rzadziej, niż co 2 godziny).
7. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są wietrzone: przed przyjściem dzieci
oraz w miarę potrzeb w trakcie pobytu dzieci.
8. Nauczyciele systematycznie przypominają uczniom podstawowe zasady higieny, takie
jak: unikanie przytulania na powitanie, dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk,
zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
9. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki.
10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.

V.Obowiązki dyrektora placówki
1. Dyrektor szkoły zapewnia wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w
tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do
budynku.
2. Dyrektor szkoły monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości: sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
3. Dyrektor zapewnia pomieszczenie służące do izolacji osoby(wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekując), uktórej stwierdzono niepokojące
objawy chorobowe.
4. W razie potrzeby zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników
w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki etc.
VI. Zasady obowiązujące rodziców
1. Rodzic deklarujący uczęszczanie ucznia do szkoły składa oświadczenie, że nie jest
objęty kwarantanną oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby
wspólnie zamieszkującej kwarantanną niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora
szkoły. Objęcie rodzice lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną
uniemożliwia korzystanie dziecka z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z
elementami zajęć dydaktycznych.
2. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną
temperaturą.
3. Jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból,
to zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny.
4. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły
zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka od lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, w którym stwierdza się, że dziecko jest zdrowe i nie
żadnych przeciwskazań, aby mogło chodzić do szkoły.
5. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek.
6. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.
7. Każdorazowa nieobecność dziecka w szkole musi być zgłoszona z podaniem
przyczyny nieobecności.
8. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa w
Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dotyczącąprzyjęcia uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami
Dwujęzycznymi nr 9 na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych w czasie trwania pandemii COVID – 19. (Załącznik nr 2)
VII. Zasady bezpiecznego żywienia
1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez
ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę przy zachowaniu pełnej
antyseptyki zakupionychproduktów po dostarczeniu przez dostawcę do szkoły.
2. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami
sprawującymi opiekę nad dziećmi.

3. Przygotowanie posiłków odbywa się
z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
4. Spożywanie posiłków odbywa się w małej grupie, z ograniczeniem liczby dzieci przy
jednym stoliku.
5. Stoliki i krzesełka są systematycznie dezynfekowane.
VIII. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
1. W przypadku pojawienia się jednego z objawów, takich jak: gorączka, kaszel,
duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym
pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.
2. Uczeń pozostaje pod opiekąwyznaczonego pracownika szkoły.
3. Nauczyciel informuje rodzica o stanie ucznia.
4. Bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Państwowy Powiatowy Inspektora
Sanitarno - Epidemiologiczny w Policach i zastosować się do wydanych zaleceń.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go
od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów i powiadamia
telefonicznie Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarno - Epidemiologiczny w
Policach.
6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy
poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.)
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania opiekuńcze, wychowawcze, czy
dydaktyczne mają obowiązek zapoznać się z treścią dokumentu tj.
ProceduraBezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
dotyczącąprzyjęcia uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 na zajęcia opiekuńczo -wychowawcze z
elementami zajęć dydaktycznych w czasie trwania pandemii COVID – 19. A fakt
zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. (Załącznik nr 3 – lista
pracowników)
2. Podczas organizacji pracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
uwzględniane są na bieżąco wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz organu prowadzącego.
3. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez
DyrektoraZespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach stosownego
zarządzenia.
4. Procedury obowiązują do odwołania.
5. Załączniki:
 Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica
 Załącznik nr 2 –Deklaracja rodzica

