Załącznik do zarządzenia nr 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w
Nieporęcie z dnia 24.08.2021 r.

Procedury dotyczące organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Bronisława
Tokaja w Nieporęcie od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników i rodziców lub opiekunów prawnych w czasie zagrożenia
epidemicznego.
I. Ogólne zasady:
1.
+ Szczepienie

− rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w
określonych grupach wiekowych (12 – 15 lat).

Dezynfekcja

− przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub
dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

− minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

− częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

− w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować
dystansu.

Wietrzenie

− przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne
od zajęć.

2. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu
do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
II. Zalecenia ogólne
1. Do szkoły/przedszkola może przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, tj. bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych.
2. Osoba przyprowadzająca ucznia do szkoły/przedszkola i odbierająca go ze
szkoły/przedszkola nie może mieć objawów chorobowych wskazujących na infekcję
górnych dróg oddechowych.
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 2, rozumie się:
✓ podwyższoną temperaturę ciała (38 st. C),
✓ ból gardła,
✓ kaszel,
✓ ból głowy i mięśni,
✓ problemy z oddychaniem lub duszności,
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✓ uczucie wyczerpania,
✓ zaburzenia smaku i węchu.
4. Zakazuje się wstępu do szkół/przedszkoli osób z zewnątrz, a jeżeli jest to niezbędne dla
funkcjonowania placówki, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony (maseczki,
dezynfekcja rąk, rękawiczki, dystans społeczny) w przestrzeniach ogólnodostępnych.
5. Przebywanie osób z zewnątrz możliwe jest wyłącznie w strefie wyznaczonej przez
dyrektora.
6. Dopuszcza się wchodzenie do strefy wyznaczonej przez dyrektora, w szatni szkolnej,
opiekunów odprowadzających ucznia do szkoły/przedszkola (jeden rodzic/opiekun z
dzieckiem), przy zachowaniu środków ochrony i dystansu społecznego minimum 1,5 m
do drugiego rodzica lub pracownika. Nie więcej niż 4 osoby.
7. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego
na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami
indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
8. Wychowawcy klas/grup zobowiązani są do ustalenia sposobu szybkiej komunikacji
z opiekunami ucznia. Rodzice / opiekunowie podają wychowawcom numery telefonów,
pod które wychowawcy mogą dzwonić w pilnych sprawach. Rodzic / opiekun ma
obowiązek odebrać telefon od wychowawcy lub telefon z sekretariatu szkoły.
9. Ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły.
10. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne są wyznaczone dla poszczególnych klas w
sposób umożliwiający zachowanie zasady dystansu społecznego (toalety na parterze dla
uczniów, którzy mają swoją salę na parterze, toalety na piętrze dla uczniów, którzy mają
swoje sale na piętrze, świetlica i klasa przy świetlicy - toalety przy świetlicy, klasy
przedszkolne – wyznaczone dla nich toalety).
11. W organizacji pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych należy
stosować obowiązujące przepisy prawa, wytyczne i zalecenia wydawane przez Ministra
Edukacji i Nauki i Głównego Inspektora sanitarnego oraz stosować rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia.
II. Zalecenia sanitarno-higieniczne
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy przed wejściem do szkoły/przedszkola poddawani są
obowiązkowemu pomiarowi temperatury termometrami bezdotykowymi będącymi
na wyposażeniu szkoły.
2. Uczeń, który ma temperaturę wskazującą na chorobę lub inne oznaki choroby, musi
zostać odebrany przez rodziców / opiekunów. Do czasu odbioru przebywa w
izolatorium w gabinecie profilaktyki pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby.
3. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk lub obowiązek umycia rąk po
wejściu do szkoły.
4. Na terenie szkoły/przedszkola wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do
przestrzegania najwyższych standardów higieny tj. częstego mycia rąk, w szczególności
po przyjściu do szkoły, powrocie z przerwy, świeżego powietrza, po skorzystaniu z
toalety.
5. Po każdej lekcji i przed każdą lekcją uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce
lub je umyć. Odpowiada za to nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Na terenie szkoły/przedszkola w przestrzeniach ogólnodostępnych rekomenduje się
noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
7. Nauczyciele i pracownicy szkoły są wyposażeni w maseczki.
2

8. Uczniowie posiadają własne maseczki.
9. W szkole znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek.
10. Zakładanie maseczek jest obowiązkowe w czasie dojazdu do szkoły realizowanego
przez gminę oraz w czasie dojazdu na basen i z powrotem do szkoły.
11. Przed wejściem do budynku, w salach dydaktycznych, świetlicy, stołówce umieszcza
się dozownik ze środkiem odkażającym, niezbędnym do odkażania powierzchni, rąk i
pomocy dydaktycznych.
12. Na terenie szkoły/przedszkola prowadzony jest codzienny monitoring prac
porządkowych, w tym utrzymanie i przestrzeganie zaleceń sanitarno-higienicznych
powierzchni dotykowych, w tym w szczególności: poręczy, klamek, blatów, stołów,
klawiatur, myszek, włączników.
13. W toaletach umieszcza się instrukcje prawidłowego mycia rąk.
14. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z
użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących (odpowiadają
nauczyciele). W sali gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem
lub zdezynfekowana w miarę możliwości po każdym dniu zajęć.
15. Wprowadzone są dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z
chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi:

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –
obowiązek osłony ust i nosa maseczką.
- inne indywidualne ustalenia między rodzicami a dyrektorem.
16. Przy wejściu do budynku w widocznym miejscu umieszcza się numery telefonów do
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie i najbliższego oddziału zakaźnego
szpitala.
III. Organizacja pracy szkoły/przedszkola
1. Od 1 września 2021 r. nauka w szkołach/przedszkolach prowadzona jest w systemie
stacjonarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Dyrektor szkoły/przedszkola zapewnia organizację pracy swojej placówki w sposób
ograniczający gromadzenie się uczniów w jednym czasie i w jednej przestrzeni:
a) różne godziny rozpoczynania zajęć edukacyjnych (od godz. 7.10),
b) przerwy (klasy I –III nie wychodzą na przerwy w czasie przerw dla klas IV-VIII),
c) Przydzielone są konkretne sale danej klasie, o ile jest to możliwe ze względu na
zajęcia komputerowe, wykonywane doświadczenia, zmianowość w nauce.
d) Rozluźnienie w szatniach - wyznaczone klasy (klasy VII a i VII b) wchodzą do
szkoły wejściem ewakuacyjnym, zmienione obuwie i kurtki umieszczają w szafkach
szkolnych lub na wieszakach.
e) Zmienione obuwie jest umieszczane w workach. Zabrania się pozostawiania butów
na podłodze w szatni.
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3. W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III przerwy organizuje się nie rzadziej niż co
45 minut. Uczniowie podczas przerwy są pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
4. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się na każdej przerwie między zajęciami
edukacyjnymi. Odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
5. Jeśli to możliwe, zachęcamy uczniów do pozostania w klasie podczas przerw
(nauczyciel musi być wówczas obecny w sali). Podczas prowadzonych lekcji
umożliwiamy uczniom wyjście do toalety z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, np.
obecna na korytarzu jest pani woźna lub inny nauczyciel.
6. Wskazane jest prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, w zielonej klasie, na boisku
lub podczas wyjścia - park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób
trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
7. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
8. Każdy uczeń posiada swoje podręczniki i przybory szkolne i nie udostępnia ich innym
uczniom.
9. Uczniowie nie przynoszą do szkoły maskotek, zabawek i przedmiotów nie zalecanych
przez wychowawcę. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele wprowadza się:
− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m,
− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela
(odpowiada nauczyciel),
− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów,
11. Zajęcia sportowe – uczniowie przebierają się wyłącznie pod opieką nauczycieli. W
szczególności korzystamy z boiska szkolnego, nawet w pochmurne dni. Pamiętamy o
myciu rąk, dezynfekowaniu. Unikamy gier zespołowych w bezpośrednim kontakcie
uczniów.
12. Zajęcia komputerowe – klawiatury muszą być dezynfekowane przed i po zajęciach.
Odpowiada za to nauczyciel prowadzący zajęcia. Zaleca się używanie rękawiczek
jednorazowych.
13. Biblioteka posiada własny regulamin i godziny pracy, które są widoczne na
bibliotecznej tablicy ogłoszeń oraz w dzienniku elektronicznym. Wprowadza się okres 2
dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

14. Gabinet profilaktyki zdrowotnej posiada zasady korzystania oraz godziny jego pracy
wskazane na tablicy ogłoszeń zgodnie z wytycznymi CM w Nieporęcie.
15. W szkole zajęcia pozaszkolne prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się z
zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny
odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Prowadzone
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są w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów
i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć –
mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal jest
obowiązkiem prowadzącego zajęcia.
16. W celu zachowania, w miarę możliwości, dystansu społecznego ogranicza się liczbę
uczniów korzystających ze świetlicy. Pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicy
mają uczniowie objęci dowozem organizowanym przez gminę oraz z rodzin, w których
oboje rodzice pracują i nie mają żadnej możliwości zapewnienia dziecku opieki przed i
po zajęciach szkolnych.
17. Świetlica szkolna objęta jest reżimem sanitarno-higienicznymi obowiązującym w
szkole i posiada swój regulamin.
IV. Spożywanie i wydawanie posiłków.
1. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce.
2. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
5. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
6. Wydawanie posiłków (klasy I –III jedzą obiady w trakcie trwającej lekcji dla klas
starszych ok. godz. 11.00, kl. IV – VI na pierwszej przerwie obiadowej, kl. VII – VIII
na drugiej przerwie obiadowej).
7. W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego
nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego
wyznaczoną/obsługę stołówki.
8. Uczniowie siedzą co drugie miejsce na stołówce szkolnej zachowując dystans między
sobą, zalecany 1,5 m.
9. Uczniowie zachowują dystans od siebie podczas siedzenia na ławeczkach
korytarzowych.
10. Sklepik jest oddzielony od wydawanych obiadów. Płatności za obiady dokonujemy na
konto firmy ALBAKA lub w sklepiku.
11. Źródełka wody są zamknięte. Uczniowie przynoszą napoje z domu lub mogą je zakupić
w sklepiku szkolnym.
V. Postępowanie w razie zauważenia niepokojących objawów zarażenia Covid 19.
1. W przypadku zauważenia niepokojących objawów u ucznia lub pracownika należy
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a w razie jego nieobecności wicedyrektora szkoły,
w dalszej kolejności kierownika świetlicy, wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego.
2. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia w przypadku objawów choroby u ucznia oraz
telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legionowie, ul. gen.
Władysława Sikorskiego, 05-119 Legionowo; numer kontaktowy: 22 774 15 76.
3. Na czas odbioru dziecka przez rodziców lub opiekunów dziecko przebywa w izolatorium
pod opieką wyznaczonej osoby.
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4. Dalsze postępowanie będzie zgodne z wytycznymi Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej.
5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także
obowiązujących przepisów prawa.

Dyrektor Szkoły
Edyta Kuś
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