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Wewnątrzszkolna Procedura związana z zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania
Szkoły Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
podczas pandemii COVID-19 – rok szkolny 2020/21
1. Od 1 września 2020r., zgodnie z rozporządzeniem MEN , szkoła organizuje naukę
w trybie stacjonarnym czyli tradycyjnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
obowiązkowych, dodatkowych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W roku szkolnym 2020/2021 istnieje możliwość nauki hybrydowej lub zdalnej,
gdy sytuacja epidemiologiczna na terenie gminy lub w placówce ulegnie pogorszeniu.
3. Decyzję o przejściu na inny system nauki niż stacjonarny podejmuje Dyrektor
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Państwową Stacją Sanitarno –
Epidemiologiczną (zgodnie z odrębną procedurą).
4. Rodzic/ prawny opiekun w podpisanym oświadczeniu zobowiązuje się do
przestrzegania przyjętych w szkole procedur antycovidowych, szczególnie
zobowiązuje się:
a) W przypadku objawów jakiekolwiek infekcji dziecko pozostawić w domu,
ze względu na to, że w szkole przebywać może wyłącznie dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych.
b) W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka w szkole,
po uzyskaniu takiej informacji od nauczyciela, niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły.
c) W przypadku izolacji lub kwarantanny domownika dziecka/ domowników dziecka
dopilnować, by nie miało ono kontaktu z innymi uczniami i nauczycielami.
Pozostawić je w domu.
d) Niezwłocznie przekazać wychowawcy klasy informację o

objęciu dziecka/

domowników kwarantanną czy izolacją z powodu zagrożenia zachorowaniem
COVID-19 lub zdiagnozowania u dziecka/ domowników koronawirusa,

e) Wyposażyć dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa ze względu na konieczność
takiej osłony do momentu rozpoczęcia lekcji ( w klasie, podczas przerw
międzylekcyjnych, na korytarzu, w szatni).
f) Dbać o właściwe nawyki dziecka w domu i podczas pobytu w szkole związane
z podstawowymi zasadami higieny ( dezynfekcja rąk, mycie rąk, zachowanie
odpowiedniej odległości w stosunku do innych osób, …).
g) Wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w szkole, w przypadku gdy
zaistnieje podejrzenie objawów chorobowych.
h) Respektować inne zasady przyjęte w Wewnątrzszkolnej procedurze związanej
z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie podczas pandemii COVID-19
5. Oświadczenie rodzica, o którym mowa, podpisane z dniem 1 września 2020r. złożone
zostaje w sekretariacie szkoły.
6. Rodzic, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa, nie uzyska zgody dyrektora
szkoły na korzystanie jego dziecka z oferty szkoły, a co za tym idzie, może zostać
pociągnięty decyzją administracyjną do odpowiedzialności za zaniedbanie
zapewnienia dziecku obowiązku nauki, wynikającego z art. 35 Prawa Oświatowego.
7. W pilnych sprawach rodzic i nauczyciel/ wychowawca kontaktują się z sobą
telefonicznie.
8. Oprócz zasad wymienionych w punkcie 4a-h Szkoła wdraża inne, niżej wymienione
środki ochrony rekomendowane przez GIS:
W szkole obowiązuje jeden ciąg komunikacyjny: wejście od frontu szkoły,

8.1.

wyjście od strony podwórka.
Uczeń klasy I przyprowadzany jest przez Rodzica do drzwi od frontu szkoły,

8.2.

odbierany przy drzwiach wyjściowych, od strony podwórka.
8.3.

Rodzic nie wchodzi na teren szkoły.

8.4.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy zaistnieje konieczność złożenia wizyty
rodzica

w szkole, obowiązują zasady:

a) zapisania swoich danych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu celem
wprowadzenia do ewidencji osób postronnych odwiedzających szkołę,
b) obowiązkowej ochrony ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni,
c) zachowania bezpiecznej odległości od innej osoby ( nauczyciela, dziecka,
pracownika obsługi).

8.5. W przypadku złamania przynajmniej jednej z wymienionych w punkcie 7.2.a-c
zasad rodzic nie uzyska pozwolenia na przebywanie na terenie placówki.
8.6. Uczeń przychodzi do szkoły bezpośrednio przed rozpoczynającymi się zajęciami,
nie wcześniej niż na 10 minut przed lekcją i przestrzega następujących zasad:
a) Wchodzi do budynku pojedynczo, w odpowiedniej odległości od kolegi.
b) Przy wejściu dezynfekuje dłonie, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji.
c) Wchodząc do budynku korzysta z osobistej ochrony ust i nosa, którą zdejmuje
dopiero w momencie rozpoczęcia lekcji i zakłada ponownie po jej skończeniu
( z maseczki lub przyłbicy korzysta na korytarzu szkolnym, w szatni, podczas przerw
międzylekcyjnych i w innych sytuacjach, gdy zajdzie taka konieczność).
d) Osobistą ochronę ust i nosa przechowuje podczas lekcji na stoliku
w przeznaczonym do tego woreczku strunowym.
e) Uczeń może dobrowolnie korzystać z maseczki / przyłbicy podczas lekcji.
e) Po powrocie z przerwy każdorazowo dezynfekuje dłonie.
f) Przedmioty użytku osobistego przechowuje w plecaku, a okrycie wierzchnie
w przypisanej sobie szafce na korytarzu.
g) Każdorazowo przed jedzeniem, każdorazowo po skorzystaniu z toalety,
każdorazowo po powrocie z boiska szkolnego, uczeń myje dłonie dostępnym w
dozownikach mydłem antybakteryjnym.
h) Zachowuje higienę dróg oddechowych; podczas kaszlu i kichania zakrywa usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzuca chusteczkę
do zamkniętego, opisanego kosza, umieszczonego na korytarzu, i myje ręce.
i) W klasie uczeń zajmuje przypisane sobie: jednoosobowy stolik i krzesełko,
umieszczone w możliwie bezpiecznej odległości od siedzącego obok kolegi.
j) Uczeń korzysta wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych,
których nie może użyczać kolegom i koleżankom, tak samo nie może korzystać
z przedmiotów pożyczonych od innych.
k) Uczeń korzysta z zasobów bibliotecznych zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych procedurach.
k) Podczas zajęć wychowania fizycznego wykonuje zadania pod kierunkiem
nauczyciela, który uwzględnia przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości między
osobami ( 1,5m) . Jeśli niemożliwe jest zachowanie dystansu w trakcie zajęć
nauczyciel rezygnuje z ćwiczeń i gier kontaktowych.

l) Jeśli nauczyciel wychowania fizycznego prowadzący zajęcia uzna za stosowne,
może pozwolić uczniowi na skorzystanie z własnego przyboru do ćwiczeń
( piłka, woreczek, skakanka itp.)
ł) Po każdych zakończonych zajęciach nauczyciel w-f dezynfekuje sprzęt sportowy
stosownym płynem do dezynfekcji (materace, piłki, skakanki, obręcze, drabinki itp.)
Gruntowna dezynfekcja sali gimnastycznej przeprowadzana jest przez osobę
sprzątającą po zakończonych lekcjach.
m) Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów, w tym smartfonu, chyba że
rodzic poinformuje wychowawcę o korzystaniu z aplikacji ProteGO Safe.
n) Uczeń spożywa własne śniadanie i korzysta z własnego napoju. Nie ma
możliwości, by korzystał z ogólnodostępnych dystrybutorów wody.
o) Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń przebywa pod opieką nauczyciela
dyżurnego i stosuje się do ustalonej zasady zakrywania ust i nosa osobistą
maseczką lub przyłbicą, ograniczenia swojej aktywności w skupiskach i grupach,
dezynfekowania dłoni po zakończonej przerwie.
8.7. W przypadku zauważenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych,
opiekun ma prawo zmierzyć mu temperaturę ciała i wdrożyć Procedury postępowania
w przypadku potencjalnego zakażenia COVID-19, gdy będzie wyższa niż powinna.
8.8. Nauczyciel prowadzi zajęcia korzystając z osobistej ochrony ust i nosa ( przyłbicy
lub maseczki), a gdy zachodzi potrzeba zakłada na dłonie rękawiczki ochronne.
9. Szkoła wyposażona jest w następujące środki bezpieczeństwa i ochrony:
a) trzy dozowniki łokciowe z płynem do dezynfekcji rąk zamontowane przy trzech
różnych wejściach do szkoły,
b) bezdotykową stację dezynfekcyjną w holu szkoły, na parterze,
c) małe dozowniki z płynem dezynfekcyjnym w każdej klasie, sekretariacie, pokoju
nauczycielskim,
d) w przypadku wejścia powiatu do strefy żółtej lub czerwonej – matę dezynfekcyjną
do umieszczenia przy głównym wejściu do szkoły,
e) opisany, zamykany kosz na zużyte rękawiczki i jednorazowe maseczki,
f) płyny dezynfekcyjne do sprzętów, mebli, poręczy, klamek.
g) informacje dotyczące numerów telefonów do właściwej miejscowo stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego oraz służb medycznych.

h) instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekowania rąk,
i) gazetki klasowe na temat zachowania bezpieczeństwa w związku z koronawirusem,
i) ewidencję osób spoza grona uczniów i pracowników,
j) oznaczenia żółto-czarną taśmą podłogową miejsc, których nie mogą przekraczać
uczniowie ( obręb biblioteki),
k) miejsce do odizolowania osoby z objawami typowymi dla koronawirusa.
10. Za czystość, dezynfekcję powierzchni i wietrzenie klas przed i po zajęciach
odpowiada w myśl odpowiedniego zarządzenia dyrektora szkoły osoba sprzątająca.
11. Za wietrzenie klas między lekcjami i podczas lekcji odpowiadają nauczyciele
prowadzący zajęcia.
12. Pracownicy obsługi zobowiązani są do ograniczenia kontaktów z uczniami.
W przypadku konieczności kontaktu z uczniem korzystają z osobistej ochrony ust
i nosa.
13. W szkole świadczą pracę osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę
zakaźną.
14. W szkole funkcjonują dodatkowe procedury:
a) Wewnątrzszkolna procedura korzystania z biblioteki szkolnej.
b) Wewnątrzszkolna procedura : bezpieczne wykonywanie pracy podczas pandemii

COVID-19.
c) Wewnątrzszkolna procedura postępowania w przypadku niepokojących objawów

chorobowych u ucznia lub pracownika Szkoły.
d) Wewnątrzszkolna procedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Św.

Urszuli

Ledóchowskiej

w Drawskim

Młynie ze względu na

sytuację

epidemiologiczną (COVID-19).
e) Wewnątrzszkolna procedura użyczania sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

