Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie
w czasie epidemii COVID-19
obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
W roku szkolnym 2020/2021 nauka odbywać się będzie z zachowaniem ogólnych wytycznych
GIS, MZ i MEN.
Na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem
wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Edukacji przygotowało dodatkowe zalecenia, które
dyrektor może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły.
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacjiroku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii
Przychodzenie do szkoły i opuszczanie budynku szkoły
1. Do punktu przedszkolnego/ szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci/uczniowie zdrowi bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Dzieci/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. Przy wejściach do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący
do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku tylko
mogą przebywać w przestrzeni wspólnej szkoły tj. placu przed wejściem, 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).
5. Opiekunowie wybierający dzieci z punktu przedszkolnego lub świetlicy szkolnej nie
wchodzą do budynku tylko korzystają z wideodomofonu.
6. Uczniowie wchodzą do budynku i wychodzą dwoma wejściami (główne wejście,
wejście do budynku C), zgodnie z informacjami otrzymanymi od wychowawcy klasy.
7. Uczniowie kierują się do wyznaczonej sali z pominięciem szatni.
8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko zdrowych) do niezbędnego
minimum i w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
Pobyt dziecka w szkole
1. W celu szybkiej, skutecznej komunikacji rodzice zobowiązani są do podania
wychowawcy co najmniej 2 numerów telefonów (rodziców, dziadków, opiekunów) osób,
które mogą przejąć opiekę nad dzieckiem.
2. Uczniowie są przypisani do jednej sali, w której odbywa się większość lekcji. Wyjątek
stanowią przedmioty: wychowanie fizyczne, informatyka, języki obce z podziałem na
grupy.
3. Uczniowie spędzają przerwy w obrębie klasopracowni pod opieką nauczyciela.
4. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
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5. Długie przerwy uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu pod opieką
nauczyciela.
6. Podczas
przemieszczania
się
w
budynku
uczniowie
klas
IV
–
VIII mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica).
7. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,
dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien przynosić do
szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
9. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego nie przynoszą ze sobą żadnych
przedmiotów i zabawek.
10. Lekcje wychowania fizycznego organizowane będą w miarę możliwości na świeżym
powietrzu. W dniu, w którym uczniowie mają w planie lekcji wychowanie fizyczne
rekomendowane jest przyjście do szkoły w stroju i obuwiu sportowym. Korzystanie z szatni
obok sal gimnastycznych lub innych pomieszczeń będzie ograniczone reżimem
sanitarnym. W salach gimnastycznych obowiązuje zmienne obuwie sportowe, które
uczniowie
przynoszą w
workach.
Przedmioty
osobiste
uczniowie
przechowują w plecakach. Przed wejściem na salę gimnastyczną obowiązuje dezynfekcja
rąk. Po zajęciach sprzęt sportowy będzie odkładany do szatni i dezynfekowany przed
ponownym użyciem. Podczas zajęć wychowania fizycznego zostaną ograniczone gry
i zabawy kontaktowe.
11. Uczniowie rozpoczynający zajęcia na pływalni oczekują na nauczyciela na korytarzu –
parter C 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. W pozostałych przypadkach uczniowie
przechodzą na pływalnię pod opieką nauczyciela. Podczas pobytu na pływalni – oprócz
niecki basenowej i pryszniców - obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Obuwie i odzież
wierzchnią uczniowie odkładają w miejscu wyznaczonym przez obsługę basenu.
12. Zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi MEN,
MZ, GIS.
13. Sale, korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
14. Systematycznie będą dezynfekowane ciągi komunikacyjne i powierzchnie dotykowe.
15. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ, GIS uczniowie będą mogli korzystać
z biblioteki
szkolnej
po
dezynfekcji
rąk.
W
pomieszczeniu
oprócz
nauczyciela może przebywać dwóch uczniów. Zwracane książki będą poddane
dwudniowej kwarantannie. Czytelnia szkolna będzie nieczynna.
16. Zajęcia świetlicowe będą się odbywały w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla dzieci. Pomieszczenia będą wietrzone nie rzadziej, niż co
godzinę.
17. Higienistka szkolna pracuje zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawa
oraz aktualnymi wytycznymi NFZ, MZ, GIS. Do gabinetu mogą zgłaszać się tylko
uczniowie bez objawów COVID – 19.
18. Lekarz stomatolog pracuje zgodnie z wytycznymi określonymi w przepisach prawa oraz
aktualnymi wytycznymi NFZ, MZ, GIS. Do gabinetu mogą zgłaszać się tylko uczniowie
bez objawów COVID – 19, za zgodą rodziców.
19. Pracownicy
kuchni
zobowiązani są do przestrzegania
zasad
higieny
zgodnie z przepisami prawa odnoszącego się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz
wytycznymi MEN, MZ, GIS. W stołówce dania i produkty wydawane są przez osobę do
tego wyznaczoną. Przy zmianowym wydawaniu posiłków będą dezynfekowane
powierzchnie dotykowe po każdej grupie.
20. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w stołówce szkolnej z zachowaniem
bezpiecznej odległości zgodnie z harmonogramem.
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21. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są ograniczyć kontakty z uczniami
i nauczycielami.
Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia
1. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
chorobowe. Pomieszczenie to zostało wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki
do dezynfekcji. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po
każdym użyciu.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel,
gorączka, duszności), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub
osobę go zastępującą (telefon do sekretariatu). W przypadku gdy zdarzenie ma miejsce
poza godzinami pracy sekretariatu nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonemu
pracownikowi obsługi, który zaprowadza go do izolatki i informuje telefonicznie rodziców
o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony pracownik:
a. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i wzywa do niezwłocznego odbioru
dziecka ze szkoły, informując o zaobserwowanych objawach;
b. ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację
Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego
o zakażenie;
c. wyznaczony nauczyciel sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji;
d. wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami pozostałych uczniów i informuje
o zaistniałej sytuacji;
e. sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt,
aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
5. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innego pustego pomieszczenia,
a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana.
6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie
środki bezpieczeństwa.
7. Rodzice izolowanego dziecka:
a.
odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku,
b.
przewożą je własnym środkiem transportu,
c.
niezwłocznie informują wychowawcę klasy/Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia
dziecka.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID – 19 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej COVID – 19 u personelu
szkoły
1. Do pracy w szkole powinny przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Jeżeli pracownik podczas wykonywania zajęć służbowych zauważy niepokojące
objawy sugerujące zakażenie COVID – 19 niezwłocznie przerywa swoją pracę, informuje
Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor Szkoły organizuje zastępstwo i działa zgodnie z wytycznymi GIS, MEN
i MZ.
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