
Procedura w sprawie sposobu organizacji działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu 

od 18 stycznia 2021 r. 

w związku z powrotem uczniów klas I-III do trybu nauki stacjonarnej

na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  11.01.2017 r., poz. 59),

 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, 1818 i
2197),

 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r.  

w  celu  zapewnienia  właściwego  i  skutecznego  funkcjonowania  szkoły  od  18  stycznia  2021  r.
wprowadzam  i  zobowiązuję  wszystkich  pracowników  do  przestrzegania  następujących  zasad
funkcjonowania szkoły.

I Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

2. Uczniowie  mogą  być  przyprowadzani  do  szkoły  i  odbierani  przez  opiekunów  bez

objawów chorobowych,  sugerujących  infekcję  dróg  oddechowych.  Przy  wejściu  do

szkoły  umieszczono  informację  o  obowiązku  dezynfekowania  rąk  oraz  instrukcję

użycia środka dezynfekującego. 

3. W  drodze  do  i  ze  szkoły  opiekunowie  oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie

środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (np. korytarze). 

5. Każdy wchodzący do szkoły zobowiązany jest do skorzystania z płynu do dezynfekcji

rąk umieszczonego tuż przy wejściu do budynku.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w

uzasadnionych przypadkach, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
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c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie  zobowiązani  są  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( stosować środki ochronne:

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

7. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły ograniczone jest do niezbędnego minimum

(obowiązuje  stosowanie  środków  ochronnych:  osłona  ust  i  nosa,  rękawiczki

jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

8. Zapewnione są sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia (podany

w oświadczeniu numer telefonu).

9. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu w danej

grupie.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia odizolować

w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych

osób,  i  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/opiekunów  prawnych  o  konieczności

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły

należy tę czynność wykonać bezzwłocznie),  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Przybory  do  ćwiczeń  wykorzystywane  podczas  zajęć  należy  systematycznie

dezynfekowa

13. .

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, nie wymienia się nimi z kolegami. Nie

przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

15.  W  sali  gimnastycznej  używany  sprzęt  sportowy  należy  systematycznie  myć  i

dezynfekować po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości po każdych zajęciach.

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie

przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.
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17. Nauczyciele  w klasach I-III  organizują przerwy dla  swoich  uczniów w interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., zachowując rotację klas.

18. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej sali, wyjątek stanowią zajęcia z

informatyki.  Każda  grupa  w  trakcie  przebywania  w  szkole  ma  ograniczoną  do

minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Nauczyciele nadzorują

zachowywanie wymaganego dystansu przez uczniów. 

19. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć

stacjonarnych  w  innych  klasach.  Wyjątek  stanowią  nauczyciele  religii,  języków

obcych.

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

21. Korzystanie z szatni uwzględnia zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. 

22. Zajęcia  świetlicowe odbywają  się  zgodnie  z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa  w

czasie epidemii. W świetlicy umieszczone są środki do dezynfekcji, jednak zaleca się

częste mycie rąk.

23. Personel  administracji  oraz  obsługi  powinien  ograniczyć  kontakty  z  uczniami  oraz

nauczycielami.

24. Ustalono i upowszechniono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w

szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

25. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej

pracy,  uwzględniając  konieczny  okres  2  dni  kwarantanny  dla  książek  i  innych

materiałów przechowywanych w bibliotece.

26. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz

godziny  jego  pracy,  uwzględniając  wymagania  określone  w  przepisach  prawa  oraz

aktualnych wytycznych MZ i NFZ.

27. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania

w  szkole  dzieci  z  chorobami  przewlekłymi,  w  porozumieniu  z  ich

rodzicami/opiekunami prawnymi, np. obowiązek osłony ust i nosa w trakcie pobytu w

świetlicy. 
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II Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy głównym wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do Powiatowej Stacji

Sanitarno-  Epidemiologicznej  w  Bolesławcu,  oddziału  zakaźnego  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Bolesławcu i pogotowia ratunkowego.

2. Osoby  trzecie,  w  tym  rodzice  uczniów,  wchodzące  do  szkoły  zobowiązane  są  do

dezynfekcji  rąk  lub  założenia  rękawiczek  ochronnych,  zakrywania  ust  i  nosa  oraz

nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

3. Należy przestrzegać regularnego mycia rąk przez pracowników szkoły oraz uczniów,

szczególnie  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego

powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Codzienne  monitorowane  są  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

utrzymania  w  czystości  sal  lekcyjnych,  sanitariatów,  ciągów  komunikacyjnych,

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym

blatów w salach lekcyjnych, klawiatur, włączników.

5. W sanitariatach wywieszone są plakaty - instrukcje dezynfekcji rąk.

6. Zapewnione są pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawic jednorazowych.
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