Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 11/20/21
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275
IM. ARTURA OPPMANA W WARSZAWIE
z dnia 15 stycznia 2021 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PRZECIWEPIDEMICZNEGO
obowiązujące w klasach edukacji
wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
im. Artura Oppmana
w Warszawie

§ 1.
Postawa prawna
Podstawę prawną Procedury przeciwepidemicznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie stanowią:
1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia
2002r. (Dz.U. 2020,poz. 1604);
3) 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. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111,
1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389,
1830, 1859, 1870, 1960, 2087, Dz.U. 2021 poz. 1604);
5) Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z 11 stycznia 2021 r.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Od 18 stycznia r. uczniowie klas I-III biorą udział w zajęciach edukacyjnych na terenie
szkoły oraz mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej.
2. Świetlica pełni opiekę na dziećmi do niej zapisanymi w godzinach 6.30 -17.30.
3. W celu uniknięcia kontaktów międzyklasowych uczniów nauka w klasach I – III, do
czasu powrotu uczniów klas IV – VIII do nauki stacjonarnej, będzie odbywać się w
systemie dwuzmianowym, zgodnie ze zmodyfikowanym planem tygodniowym,
następująco:
Klasa Ia - sala nr 5, klasa Ib – sala nr 6, klasa IIa – sala nr 6, klasa IIb –sala nr 48,
klasa IIIa – sala nr 49, klasa IIIb – sala nr 50, klasa IIIc – sala nr 52.

§ 3.
Organizacja zajęć edukacyjnych i działalności opiekuńczej w szkole podstawowej
dla uczniów klas 1-3
1. Warunki przyjęcia ucznia do szkoły:
1) Do szkoły odprowadza dziecko tylko jedno z rodziców lub prawnych opiekunów;

2) Rodzic/opiekun rozstaje się z dzieckiem przy wejściu do szkoły;
3) Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły głównym wejściem;
4) Pracownik szkoły pełniący dyżur przy wejściu do szkoły ubrany jest w środki
ochrony osobistej tj. maseczka lub przyłbica;
5) Wszystkie osoby wchodzące do szkoły powinny zdezynfekować dłonie oraz
powinny mieć zakryte usta i nos;
6) Pracownik szkoły w szatni reguluje zagęszczenie wśród uczniów tak, aby
zachowany był dystans społeczny 1,5 metra odległości między dziećmi;
7) Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;
8) W przypadku występowania u dziecka objawów wynikających z alergii (katar,
kaszel), rodzic może zostać poproszony o przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego występowanie tej choroby;
9) Zgodnie z wytycznymi GIS, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych uczniowie będą mieli mierzoną
temperaturę, za pomocą bezdotykowego termometru, przez nauczyciela lub
pielęgniarkę szkolną;
10) Dziecko, które w czasie pobytu w szkole będzie przejawiało objawy choroby,
złego samopoczucia zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób lub zostanie odizolowane,
pod opieką pracownika szkoły, w odrębnym pomieszczeniu, a jego rodzice/prawni
opiekunowie zostaną o tym fakcie powiadomieni i zobowiązani do niezwłocznego
odebrania dziecka ze szkoły;
11) Działania podejmowane przez nauczycieli, w sytuacji pojawienia się złego
samopoczucia dziecka reguluje „PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA
WYSTĄPIENIA PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM” obowiązująca w
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w
Warszawie.
2. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3:
1) Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, a
mianowicie:
a) częstego mycia rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły) lub
b) dezynfekowania rąk,
c) unikania dotykania oczu, nosa i ust,
d) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
d) zachowania dystansu społecznego;
2) Do klasy w miarę możliwości organizacyjnych przypisani są na stałe ci sami
nauczyciele;
3) Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali;
4) Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć do minimum możliwość
kontaktowania się między klasami;
5) Każda klasa ma ustalony indywidualny harmonogram tygodnia uwzględniający
plan zajęć, korzystanie z przerw, plan obiadów oraz zajęć ruchowych;
6) Z sal, w których będą przebywać uczniowie, usunięte są przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
7) Pomoce szkolne oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane;

8) Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na ławce ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
9) Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu;
10) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i
zabawek. 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;
11) Sala, w której będą przebywać uczniowie będzie wietrzona co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć;
12) Podczas pobytu w szkole uczniowie nie korzystają ze wspólnych źródeł wody
pitnej;
13) Uczniowie pod nadzorem nauczyciela będą mogli korzystać z boiska szkolnego,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi;
14) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie
dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości będzie zabezpieczony taśmą
uniemożliwiającą jego używanie;
15) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte
detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach;
16) Nauczyciel może zorganizować wyjście grupowe dla klasy w miejsce otwarte, np.
park, las, tere zielony z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w
przestrzeni publicznej;
3. Organizacja działalności opiekuńczej świetlicy szkolnej:
W szkole zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I - III, będą organizowane według
następujących zasad: w zajęciach nie może uczestniczyć uczeń oraz kadra
pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby
zakaźnej;
1) W szkole zorganizowane są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy zostali
zapisani do świetlicy szkolnej;
2) Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej będą pełnić nauczyciele świetlicy oraz
Inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły;
3) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej w miarę możliwości
organizacyjnych w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki, z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii:
a) uczniowie klas pierwszych i IIa spotykają się przed zajęciami edukacyjnymi
w sali nr 8, natomiast uczniowie klas trzecich oraz klasy IIb w sali nr 41 i tam
pozostają pod opieką wychowawców świetlicy;
b) Po zakończeniu zajęć edukacyjnych, dzieci korzystające z opieki świetlicy
pozostają w swojej sali. Nauczyciel wymienia się z wychowawcą świetlicy,
który jest w miarę możliwości na stałe przypisany do grupy dzieci;
c) Po godzinie 16.30, gdy niewielu uczniów pozostanie pod opieką w szkole,
zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w salach świetlicowych w stałych
grupach, o których mowa w lit.a;
4) W przypadku udziału w zajęciach świetlicowych uczniów z różnych klas,
wprowadza się konieczność osłony nosa i ust (maseczka lub przyłbica);
5) Spożywanie posiłków będzie się odbywało według ustalonego harmonogramu –
uczniowie każdej klasy oddzielnie;

6) Z sali, w której będą przebywać uczniowie są usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
7) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i
zabawek. 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;
8) Wszyscy uczestnicy zajęć opiekuńczych zobowiązani są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny, a mianowicie:
a) częstego mycia lub
b) dezynfekowania rąk,
c) unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz
d) zachowania dystansu społecznego;
9) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez ucznia
prowadzący zajęcia zobowiązany jest do podjęcia kroków mających na celu
odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób
przebywających w placówce, następnie zawiadomienia osoby wskazanej do
kontaktu o zaistniałej sytuacji.
4. Środki ostrożności na terenie szkoły:
1) Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do:
a) skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk umieszczonego przy wejściu do
szkoły, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu informacją,
b) zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie oraz dzieci
przebywających na terenie szkoły min.1,5 metra;
2) Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby trzecie, z wyłączeniem osób
dostarczających posiłki, które zobowiązane są do zachowania wszelkich środków
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
bez objawów wskazujących na chorobę);
3) W częściach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic;
4) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
5. Obowiązki dyrektora szkoły w czasie sprawowania opieki nad dziećmi:
1) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do:
a) zorganizowania zajęć dla uczniów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
b) dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z
ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
− obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
− obowiązek osłony ust i nosa w przypadku braku możliwości zachowania
dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć
lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni,
c) dopilnowania umieszczenia oraz systematycznego uzupełniania płynu do
dezynfekcji rąk i zobowiązania wszystkich dorosłych do korzystania z niego,
d) zaopatrzenia pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice oraz fartuchy ochronne z długim
rękawem/ kombinezony w izolatorium,

e) zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na
zużyte środki ochrony indywidualnej,
f) zlecenia wywieszenia przy wejściu głównym numerów telefonów do właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych, w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem instrukcji do dezynfekcji rąk, w wyznaczonych
miejscach zasady bezpiecznego zakładania i zdejmowania maseczek
i rękawiczek ochronnych,
g) zapewnienia sprzętu i środków oraz monitorowania prac porządkowych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
utrzymania
czystości
ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, w tym
blatów, sprzętu sportowego i zabawek w salach,
h) organizacji bezpiecznego spożywania posiłków, z zapewnieniem właściwych
warunków higienicznych oraz zasad szczególnej ostrożności dotyczących
zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników,
i) przygotowania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
oraz poinstruowanie pracowników, jak należy je stosować,
j) dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnia wewnętrzny regulamin lub
procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem
specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych
oraz aktualne przepisy prawa.
6. Obowiązki nauczycieli w czasie pracy z uczniami edukacji wczesnoszkolnej:
1) Nauczyciele zobowiązani są do:
a) przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że do pracy mogą
przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną,
b) prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyznaczonej sali,
c) unikania wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
d) organizowania wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej,
e) zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły,
wynoszącego co najmniej 1,5 metra,
f) dopilnowania, aby w ich zasięgu znajdowały się środki ochrony indywidualnej,
takie jak: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
a także fartuchy z długim rękawem, na wypadek konieczności
przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka lub w sytuacji wystąpienia
niepokojących objawów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia dziecka,
g) umieszczenia w łatwo dostępnym dla siebie miejscu numerów telefonów do
służb medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz rodziców/
prawnych opiekunów,
h) wyjaśnienia
i
systematycznego
przypominania
dzieciom
zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie ich pobytu w szkole,

i) wyjaśnienia i systematycznego przypominania zasad zachowania higieny
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz monitorowania
zachowań uczniów (częste i regularne mycie rąk, zachowanie właściwego
dystansu społecznego),
j) dopilnowania osłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnie użytkowanych
m.in. na korytarzach i w szatni oraz w przypadku niemożliwości zachowania
dystansu,
k) dopilnowania regularnego mycia rąk wodą z mydłem przez uczniów,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety,
l) stosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w ramach
przestrzegania zasad dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie
w tym samym miejscu oraz unikania organizacji większych skupisk dzieci
w jednym pomieszczeniu,
m) zasłaniania ust i nosa w czasie pracy z dziećmi oraz w częściach wspólnych.
7. Obowiązki pracowników obsługi:
1) Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
a) przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że do pracy mogą
przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną,
b) wykonywania wszystkich czynności w rękawiczkach ochronnych oraz dbania
o higienę rąk, zgodnie z instrukcją mycia rąk umieszczoną w toalecie,
instrukcją dezynfekcji rąk umieszczoną przy dozownikach środków
odkażających, instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek
umieszczoną w ustalonym miejscu,
c) systematycznego odkażania środkami dezynfekującymi takich powierzchni
jak: biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania
posiłków i inne przedmioty (np. zabawki, sprzęt sportowy, telefony, klawiatury),
d) do systematycznego odkażania środkami dezynfekującymi miejsc często
używanych, takich jak sale, toalety, ciągi komunikacyjne,
e) systematycznego wypełniania tabeli monitorującej dezynfekcje powierzchni,
f) ścisłego przestrzegania zaleceń producentów wykorzystywanych środków
chemicznych znajdujących się na opakowaniach,
g) przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów
h) stosowania osłony na nos i usta.
8. Obowiązki rodziców uczniów:
1) Rodzice zobowiązani są do:
a) przekazania informacji nauczycielowi o godzinach pobytu dziecka w szkole,
b) przyprowadzania do szkoły tylko zdrowego dziecka,
c) przyprowadzania / odbierania dziecka tylko i wyłącznie przez osobę zdrową,
d) zachowania odstępu 1,5m - 2m od innych dzieci i rodziców jeśli w trakcie
oczekiwania na przyjęcie dziecka do szkoły wytworzy się kolejka,
e) zapewnienia dziecku indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i ze szkoły,
f) rygorystycznego przestrzegania na terenie szkoły środków ostrożności,
a mianowicie:

g)
h)

i)
j)

k)

l)
m)

− stosowania maseczek ochronnych osłaniających usta i nos,
− dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania rękawiczek
jednorazowych,
zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników szkoły,
dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do szkoły żadnych niepotrzebnych
przedmiotów oraz zabawek, ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. W tym przypadku opiekun zobowiązany jest do
regularnego czyszczenia zabawki lub rzeczy,
złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dziecka
i jego rodziny oraz pomiaru temperatury,
przestrzegania wytycznych GIS wskazujących na to, że dziecko nie może być
przyprowadzone przez rodzica/prawnego opiekuna do szkoły, jeśli w domu
przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych,
niezwłocznego poinformowania szkoły o ewentualnej zmianie swojego numeru
telefonu, by możliwy był szybki kontakt szkoły z rodzicem w przypadku
wystąpienia objawów chorobowych u dziecka,
do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, po otrzymaniu informacji
od nauczyciela o złym samopoczuciu dziecka,
terminowego uiszczania stosownych opłat, jeśli dziecko będzie korzystało
z posiłków.

