WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU DZIECI
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEBOCKU W OKRESIE PANDEMII.

W oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku ustala zasady
korzystania z zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych uczniów klas I – III oraz
konsultacji dla uczniów organizowanych na terenie szkoły.
RODZICU, TO TYLKO TY DECYDUJESZ O POWROCIE SWOJEGO DZIECKA DO
SZKOŁY I JEGO UDZIALE WE WSZYSTKICH PROPONOWANYCH PRZEZ
SZKOŁĘ FORMACH ZAJĘĆ.
PODPISUJĄC OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NA UDZIAŁ W PROPONOWANYCH
FORMACH
ZAJĘĆ
RÓWNOCZEŚNIE
AKCEPTUJESZ
OPRACOWANE
PROCEDURY SZKOLNE.
Z zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą korzystać uczniowie klas I – III w czasie
trwania zajęć lekcyjnych zgodnie z dostosowanym do możliwości szkoły tygodniowym
planem zajęć. Po zajęciach lekcyjnych, do godz. 14.30, organizowane są zajęcia
opiekuńcze dla dzieci do lat 10 ( obojga rodziców pracujących).
Konsultacje organizowane będą dla uczniów od klasy IV do VIII. Terminy konsultacji
uzgadnia indywidualnie wg potrzeb uczeń z nauczycielem.
Z konsultacji od 25.05.2020r. mogą korzystać uczniowie klasy VIII, a pozostali uczniowie
od 1.06.2020r.
Konsultacje nie mogą zakłócać zdalnego nauczania, które jest nadal kontynuowane.
Zajęcia sportowe w ramach SKS odbywać się będą zgodnie z harmonogramem na boisku
wielofunkcyjnym (bez potrzeby wchodzenia na teren szkoły).
Rodzicu:
1. Do placówki może przyjść dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (katar, kaszel,
temperatura, zaburzenia jelitowe itp.). W przypadku podejrzenia jakichkolwiek
objawów chorobowych dziecko nie zostanie przyjęte w danym dniu do szkoły.
2. Nie wysyłaj dziecka do szkoły jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
3. Nie pozwalaj dziecku na przynoszenie z domu niepotrzebnych przedmiotów.
4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia albo w tornistrze.
5. Uczeń musi być wyposażony w maseczkę, którą używa na przerwie, w szatni,
( w lekcji uczestniczy bez maseczki, każde dziecko siedzi przy swoim stoliku).
6. Uprzedź swoje dziecko, że podczas kontaktu z rówieśnikami należy zachować
przynajmniej 1,5 m odległości.
7. Bądź do dyspozycji w przypadku, gdy Twoje dziecko w czasie pobytu w szkole będzie
miało jakieś niepokojące objawy chorobowe (dziecko należy natychmiast odebrać ze
szkoły osobnym wejściem – klasa „0”).

8. Zachowaj wszelkie środki ostrożności na terenie szkoły, przebywaj tylko
w strefie wyznaczonej dla rodziców (w maseczce i rękawicach – obowiązkowo),
zgodnie z zasadą - 1 rodzic z dzieckiem, lub w odstępie od kolejnego rodzica
z dzieckiem - 2m.
9. Udziel pisemnej zgody pracownikowi szkoły na pomiar temperatury dziecka,
w przypadku objawów chorobowych.
10. Dzieci do szkoły może przyprowadzać i odbierać tylko osoba zdrowa.
11. Wejście do szkoły dla uczniów jest od strony parku. Powierzchnia od drzwi
wejściowych do szkoły, do schodów do szatni jest strefą dla rodziców.
12. Dziecko jest odbierane i przyprowadzane do strefy dla rodziców przez pracownika
szkoły.
13. Na każdą formę zajęć w szkole, poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, wysyłaj
dziecko na ustaloną z nauczycielem godzinę (nie wcześniej, aby nie tworzyć
niepotrzebnych skupisk dzieci).
14. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych po powrocie dziecka
ze szkoły do domu należy natychmiast powiadomić dyrektora placówki drogą
e-mailową: bozchor@onet.eu lub telefonicznie: 134395830, bądź wychowawcę klasy.
15. Jeśli podobne objawy chorobowe wystąpią u któregokolwiek domownika również
należy o tym fakcie powiadomić dyrektora j. w.
16. W przypadku uzyskania informacji jak w pkt 14, 15, dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym, podejmuje decyzję co do dalszego funkcjonowania szkoły.
Dodatkowe środki ostrożności dla nauczycieli i pracowników obsługi:
1. Do pracy mogą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na chorobę zakaźną.
2. Nie przychodź do pracy jeśli ktoś z Twojego otoczenia przebywa na kwarantannie lub
w izolacji domowej.
3. Pomiar temperatury dziecka - w przypadku objawów chorobowych, po wcześniejszym
uzyskaniu zgody od rodzica.
4. Odbieranie dziecka od rodzica, sprowadzanie do szatni ( po lekcjach podobnie).
5. Częste czyszczenie blatów, poręczy krzeseł, wyłączników, klamek, posadzek środkami
dezynfekującymi.
6. Wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę.
7. Częste mycie rąk z dziećmi mydłem i wodą.( przed i po zajęciach, przed i po
dożywianiu).
8. Częsta dezynfekcja rąk odpowiednimi środkami.
9. Dezynfekcja elementów na boisku wielofunkcyjnym, na sali gimnastycznej.
10. Zamknąć boisko wielofunkcyjne dla osób z zewnątrz.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka
W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u ucznia przebywającego na terenie szkoły,
pracownik szkoły, w odpowiednim stroju ochronnym:
1. Odizolowuje dziecko od grupy, umieszczając je w sali „0”.
2. Dzwoni do rodziców, informuje o sytuacji i prosi o natychmiastowy przyjazd
i odebranie dziecka z przedszkola.
3. Powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną oraz organ prowadzący.
5. W przypadku zagrożenia życia dyrektor wzywa służby medyczne, po wcześniejszym
uprzedzeniu o ewentualnym podejrzeniu zakażenia wirusem COVID -19.
6. Do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym podejmuje decyzję o dalszym funkcjonowaniu szkoły.
7. Po opuszczeniu szkoły, pomieszczenia, w których przebywało dziecko należy poddać
dezynfekcji.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika

W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia u pracownika szkoły będącego na stanowisku
pracy należy:
1. Niezwłocznie odsunąć go od pracy, odizolować od pozostałych osób, przeprowadzić do
sali „0”, w której przebywa do czasu opuszczenia placówki.
2. Powiadomić dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor powiadamia najbliższą rodzinę, stację sanitarno – epidemiologiczną oraz
organ prowadzący.
4. W przypadku zagrożenia życia dyrektor wzywa służby medyczne, po wcześniejszym
uprzedzeniu o ewentualnym podejrzeniu zakażenia wirusem COVID -19.
5. Do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym podejmuje decyzję o dalszym funkcjonowaniu szkoły.
6. Po opuszczeniu szkoły, pomieszczenia, w których przebywał pracownik należy poddać
dezynfekcji.

