Procedura organizacji pracy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Młodojewie
od 17 maja 2021 r.

I Informacje ogólne
Szkoła działa z zachowaniem wytycznych GIS, MZ, MEN.
Do szkoły uczniowie uczęszczają zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Zajęcia lekcyjne trwają od godz. 810-1520.
Szkoła jest otwierana dla uczniów o godz. 700.
Po uczniów dowożonych do szkoły wychodzą nauczyciele dyżurujący. Pierwszy dyżur
rozpoczyna się o godz. 725.
6. Do momentu rozpoczęcia zajęć uczniowie przebywają na korytarzu:
a) uczniowie klas IV – VIII – przy sali gimnastycznej
b) uczniowie klas I – III – przy świetlicy
7. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji, rodzice zobowiązani są do podania aktualnych
numerów telefonów.
1.
2.
3.
4.
5.

II Uczęszczanie uczniów do szkoły
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 z niej odbierani przez rodziców bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
rodzice z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzice przyprowadzający i odprowadzający dzieci ze szkoły mogą przebywać
w przestrzeni wspólnej pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) zachowanie 1,5 m dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem,
c) zachowanie 1,5 m dystansu od pracowników szkoły,
d) zakrywanie maseczką ust i nosa,
e) dezynfekowanie rąk lub noszenie rękawiczek ochronnych.
III Przebywanie uczniów w szkole
1. Uczeń przynosi do szkoły przybory i podręczniki, z których będzie korzystał w czasie
zajęć.
2. Rodzic wyposaża ucznia w osłonę nosa i ust w postaci maseczki.
3. Uczniowie nie przynoszą z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.: zabawek,
piłek.
4. Uczniowie nie wymieniają się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, żywnością,
przyborami szkolnymi.
5. Dzieci w sali będą korzystać tylko z zabawek, pomocy dydaktycznych i przedmiotów,
które można zdezynfekować.
6. Uczniowie klas IV - VIII wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, zakładają maseczkę i tak
poruszają się w przestrzeni wspólnej: na korytarzu w łazienkach.
7. Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej i po zajęciu miejsca przy stoliku mogą zdjąć
maseczkę.

8. Po wejściu do szkoły uczniowie myją ręce wodą i mydłem.
9. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem,
stosowanie środków do dezynfekcji szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z boiska,
po skorzystaniu z toalety.
10. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu według instrukcji oraz należy
unikać dotykania oczu, nosa i ust.
11. Poszczególne oddziały zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
w jednej sali.

IV Przerwy, biblioteka, świetlica
1. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie klas I - VIII stosują osłonę ust i nosa.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobytu na powietrzu na terenie szkoły, gdzie nie ma
obowiązku noszenia maseczek.
3. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela, w miarę możliwości na boisku szkolnym lub na terenie zielonym przed szkołą.
5. W klasach IV - VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów.
Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
6. Dla uczniów, którzy rozpoczynają zajęcia lekcyjne w późniejszych godzinach lub
po zajęciach czekają na odwóz, organizowane są zajęcia świetlicowe.
7. Przy braku możliwości zapewnienia dystansu społecznego w świetlicy (zbyt duża liczba
chętnych do świetlicy), uczniowie będą korzystać z sali lekcyjnej.
9. Przy organizacji zajęć świetlicowych zwraca się uwagę na ograniczenie bezpośrednich
kontaktów uczniów ze sobą. Pod nadzorem opiekuna uczniowie będą korzystać ze środków
do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej.
10. Biblioteka szkolna pracuje z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą
oraz 2-dniowej kwarantanny dla książek powracających od uczniów w postaci zwrotów
do biblioteki szkolnej.
V Korzystanie ze stołówki szkolnej
1.Uczniowie mogą korzystać z ciepłego napoju do śniadania i obiadu. Mogą spożywać posiłki
i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych
i w nich spożywane.
2. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających
jednocześnie w stołówce. W tym celu wyznaczono dwie przerwy śniadaniowe:
a) 950 – 1000
b) 1045 – 1055
oraz dwie przerwy obiadowe:
a)1140 – 1155
b)1240 – 1255

4. W danych godzinach w stołówce przebywają uczniowie tej samej, wyznaczonej grupy.
Uczniowie klas IV - VIII do stołówki wchodzą w maseczkach, które zdejmują siadając
przy stoliku. Po zjedzeniu obiadu, uczniowie opuszczają stołówkę.
VI Procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów zarażenia
koronawirusem u pracownika lub dziecka
1. W przypadku wystąpienia podczas zajęć u personelu lub dziecka objawów, sugerujących
zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się pracownika od pracy, a dziecko od zajęć.
2. Pracownik odsyłany jest transportem indywidualnym do domu.
3.W przypadku dziecka, dyrektor informuje rodzica, który zabiera je własnym transportem
do domu.
4. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania
dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
5. Pracownik lub dziecko oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu
lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Dziecko ma na ten czas zapewnioną stałą opiekę.
7. Jeżeli jest to możliwe, dyrektor ustala listę osób obecnych w tym samym czasie
w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
8. Dyrektor zleca przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z ogólnie obowiązującymi
procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty,
blaty, oparcia itp.), których dotykała osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem.
9. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe działania, biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
VII Postanowienia końcowe
1.Procedura wchodzi w życie z dniem 17. 05. 2021 r. i może być modyfikowana w zależności
od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

