PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZEZAWIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
Podstawy prawne:


Ustawa
z
dnia
14
grudnia
2016
r.
Prawo
oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze
zm.),

● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6
poz. 69 ze zm.),
● Rozporządzenia 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 z 2020 r. poz. 493),
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 41 ze zm.),
● Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Rzezawie przy ul. Szkolnej
11, 32-765 Rzezawa.
Do przestrzegania procedury zobowiązani są: wszyscy pracownicy szkoły, rodzice,
uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do szkoły.
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Organizacja zajęć w szkole:
1. Informacje ogólne:
a) Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą,
których dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie
skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.
b) W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, za pomocą którego nauczyciel może
zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia.
Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
c) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
d) W miarę możliwości praca szkoły będzie zorganizowana w taki sposób, aby umożliwiać
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np.
różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny
przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których
odbywają się zajęcia.
e) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
f) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp.
g) Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
h) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
i) Ustalono i upowszechniono zasady przybycie uczniów do szkoły oraz harmonogram
wejścia uczniów do budynku.
j) Ustalono i upowszechniono zasady realizacji zajęć lekcyjnych w salach oraz zajęć
wych. fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych i zajęć świetlicowych.
k) Ustalono i upowszechniono zasady dyżurów nauczycielskich na przerwach.
l) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz jak najczęstszy pobyt
na świeżym powietrzu, w tym w czasie przerw. Ustalono i upowszechniono zasady
przebywania na zewnątrz oraz na placu zabaw.
m) Ustalono i upowszechniono zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
i powierzchni.
n) W odrębnym dokumencie 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 bibliotekach.
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o) W szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej. Godziny jego pracy oraz zasady
korzystania uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Przybycie ucznia do szkoły:
a) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
c) Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.
d) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
○

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

○

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

○

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

○

opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

e) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
f) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada
szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
g) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
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.
h) Uczniowie korzystają w szatni z co drugiego boksu/szafki/wieszaka.
i) Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny, aby ograniczyć większe
skupiska uczniów w szatni.
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j) Uczniowie nie będą wpuszczani do szkoły wcześniej i nie powinni przebywać na terenie
wokół szkoły bez opieki.
k) Przy wejściu do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej
dezynfekcji rąk.
3. Harmonogram wejścia uczniów do szkoły:
1.

Klasy pierwsze i drugie wchodzą do szkoły wejściem A (wejście główne) o godz. 7.45,
o 7.50 uczniowie klas pierwszych wychodzą na górny korytarz pod opieką nauczyciela
uczącego. Uczniowie klas drugich pozostają pod opieka nauczyciela dyżurującego.

2.

Klasy trzecie i czwarte wchodzą do szkoły wejściem A o godz. 7.50.

3.

Klasy piąte i szóste wchodzą do szkoły wejściem A o godz. 8.45.

4.

Klasy siódme i ósme wejściem B (od strony dawnego gimnazjum) o 7.50
4.

Zajęcia lekcyjne:

a) W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny.
Konieczne jest częste mycie rąk, szczególnie bezpośrednio po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety.
b) Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w klasie w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
c) Sala lekcyjna jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w sali), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
d) Zajęcia lekcyjne odbywają się w sali lub na zewnątrz.
e) W sali znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać
lub zdezynfekować.
f) Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym, w tornistrze lub w innym wyznaczonym do tego miejscu. Zabronione
jest wymienianie się przyborami szkolnymi, kolorowankami, kartami pracy i innymi
materiałami wykorzystywanymi w czasie zajęć.
g) Przedmioty i sprzęty, których uczniowie używali podczas lekcji fizyki, chemii
i informatyki poddawane są dezynfekcji. Istnieje możliwość przekazywania sobie
przyrządów lub pomocy dydaktycznych podczas lekcji fizyki lub chemii jeśli uczniowie
są w rękawiczkach jednorazowych lub po każdorazowym zdezynfekowaniu danej rzeczy.
f) W trakcie zajęć uczniowie przebywają wyłącznie w klasie, do której są przypisani
z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego oraz innych środków ostrożności
(zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania, częste mycie rąk, nie wymienianie
się przedmiotami zanim nie zostaną zdezynfekowane itp.).
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g) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu. Następnie zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
h) W razie konieczności nauczyciel kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
poprzez numer telefonu podany w dzienniku.
i) O złym samopoczuciu dziecka w czasie zajęć nauczyciel informuje również
sekretariat/dyrektora/wicedyrektora szkoły celem wyznaczenia osoby do opieki nad
chorym uczniem.
j) Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową
informującą o tym, który z uczniów manifestował niepokojące objawy, jakie to były
objawy, informację: przez kogo został odebrany ze świetlicy szkolnej oraz listę osób
mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).
k) Notatka taka jest przechowywana przez okres 21 dni, a po upływie tego terminu
niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych
służb.
5. Zajęcia wychowania fizycznego:
a) Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć z wf uczniowie dezynfekują ręce.
b) Jeżeli będzie taka możliwość, zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na
otwartej przestrzeni a w okresie jesienno-zimowym realizowane będą marsze lub zabawy
na otwartej przestrzeni.
c) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.
d) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
e) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
f) Podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone
ćwiczenia i gry kontaktowe: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna.
Zwiększona zostanie liczba godzin z dyscyplin mało kontaktowych (zajęcia z tenisa
stołowego, lekkiej atletyki, badmintona, itp) oraz profilaktyki zdrowotnej.
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6. Zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne:
a)
Zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne prowadzone będą w formie indywidualnej lub
grupowej wg planu zajęć ucznia.
b)
Uczestnicy zajęć przynoszą własne przybory i materiały szkolne, z których
samodzielnie korzystają podczas ćwiczeń.
c)
Uczniowie przychodzący na zajęcia po wejściu do sali dezynfekują ręce płynem
dezynfekującym. Mogą ściągnąć maseczki, które umieszczają w plecaku.
d)
Dziecko w czasie pobytu na zajęciach objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela
lub specjalisty.
e)
Nauczyciel w trakcie zajęć dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego,
przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i uczniów.
f)
Jeśli są grupy mieszane, uczniowie siedzą oddzielnie, przy zachowaniu 2 m odległości
między sobą (mogą pozostać na zajęciach w maseczkach).
g)
Sala, w której odbywają się zajęcia, jest regularnie wietrzona, przynajmniej raz na
godzinę oraz dezynfekowana po zajęciach. W razie potrzeby dezynfekowana na bieżąco.
h)
Podczas zajęć w miarę potrzeb wskazane jest używanie osłony ust i nosa przez osoby
prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci o możliwości stosowania tego rozwiązania w
sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
i)
Wskazane jest przypominanie dzieciom, jakie procedury obowiązują w szkole oraz
zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk.
j)
Po zakończonych zajęciach, nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dziecko
umyło i zdezynfekowało ręce.
k)

W przypadku podejrzenia zarażenia, obowiązują odrębne procedury.

7.

Zajęcia świetlicowe:

a) Na pierwszych zajęciach świetlicowych w nowym roku szkolnym wychowawcy
informują dzieci o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy szkolnej
w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2.
b) W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania wszelkich
zasad bezpieczeństwa.
c) Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
d) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować wychowawcę świetlicy
o występującej u dziecka alergii lub innej chorobie, której objawy mogłyby być błędnie
zinterpretowane jako symptomy zakażenia wirusem SARS-COV-2.
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e) Rodzic lub upoważniona przez niego osoba, odbierając dziecko ze świetlicy, nie wchodzi
do budynku szkoły, lecz informuje personel szkolny o zamiarze odbioru dziecka.
f) Dzieci są odprowadzane do wyjścia przez wychowawcę świetlicy lub innego pracownika
szkoły i przekazywane pod opiekę rodzicowi lub innej upoważnionej do odbioru osobie.
g) Do godziny 14.00 rodzic (lub inna osoba uprawniona do odbioru dziecka) wchodzi
do przedsionka szkoły i powiadamia pracownika o odbiorze dziecka ze świetlicy.
Po godzinie 14.00 rodzic (lub inna osoba uprawniona do odbioru dziecka) powiadamia
pracownika o odbiorze dziecka, może wejść do części wspólnej szatni z zachowaniem
zasad sanitarnych (maseczka, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk, zachowanie
dystansu społecznego).
h) Dziecko z grupy pierwszej jest przyprowadzane ze świetlicy szkolnej przez pracownika
szkoły. Dziecko z grupy drugiej przychodzi do szatni samodzielnie.
i) W czasie zajęć świetlicowych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny.
Konieczne jest częste mycie rąk, szczególnie bezpośrednio po przyjściu do świetlicy,
przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety.
j) Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
k) Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w sali), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
l) Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali lub na placu zabaw przed szkołą.
m) W sali znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać
lub zdezynfekować.
n) Zabawki poddawane są dezynfekcji. Nie ma możliwości, aby uczniowie wymieniali się
daną zabawką bez jej wcześniejszego zdezynfekowania przez wychowawcę świetlicy lub
innego pracownika szkoły.
o) Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym, w tornistrze lub w innym wyznaczonym do tego miejscu. Zabronione
jest wymienianie się przyborami szkolnymi, kolorowankami, kartami pracy i innymi
materiałami wykorzystywanymi w czasie zajęć świetlicowych.
p) Dzieci nie mogą przynosić do świetlicy szkolnej niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
samochodów, pluszaków itp.).
q) W trakcie zajęć uczniowie są podzieleni na dwie grupy i każdy z nich przebywa
wyłącznie z grupą, do której został przypisany. Wyjątkiem jest ostatnie pół godziny zajęć
świetlicowych (15:30-16:00), kiedy następuje łączenie grup. Wtedy obie grupy
przebywają w dużej sali świetlicowej (sala 27) z zachowaniem odpowiedniego dystansu
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społecznego oraz innych środków ostrożności (zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub
kichania, częste mycie rąk, nie wymienianie się zabawkami zanim nie zostaną
zdezynfekowane itp.)
r) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu. Następnie zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
s) W razie konieczności nauczyciel kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka
poprzez numer telefonu podany w karcie zapisu na zajęcia świetlicowe.
t) O złym samopoczuciu dziecka w czasie zajęć wychowawca świetlicy informuje również
dyrektora/ wicedyrektora szkoły celem wyznaczenia osoby do opieki nad chorym
uczniem.
u) Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy przygotowuje dla dyrektora notatkę
służbową informującą o tym, który z uczniów manifestował niepokojące objawy, jakie to
były objawy, informację, przez kogo został odebrany ze świetlicy szkolnej oraz listę osób
mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników).
v) Notatka taka jest przechowywana przez okres 21 dni, a po upływie tego terminu
niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych
służb.
8. Dyżury nauczycielskie na przerwach międzylekcyjnych:
a) Nauczyciele pełnią dyżury według ułożonego na bieżący rok, imiennego harmonogramu,
wywieszonego na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
b) W przypadku nieobecności wyznaczonego nauczyciela zastępuje go ten nauczyciel, który
pełni za niego zastępstwo na lekcji przed daną przerwą.
c) W przypadku dublowania się dyżurów należy powiadomić kadrę kierowniczą, której
zadaniem będzie wyznaczanie dodatkowego dyżurującego nauczyciela.
d) Dyżurujący nauczyciele powinni w czasie przerwy nosić maseczki lub przyłbice oraz
znajdować się w takim miejscu, aby w zasięgu ich wzroku byli wszyscy uczniowie.
Nauczyciele zwracają baczną uwagę na fakt, by każdy uczeń miał założoną maseczkę,
a po dzwonku na lekcję zdezynfekował ręce.
e) W czasie przerwy wszystkie klasy, w których nie znajduje się nauczyciel, powinny być
wietrzone i zamknięte dla uczniów.
f) W czasie, gdy uczniowie spędzają czas na podwórkach szkolnych, nauczyciel dyżurujący
zwraca szczególną uwagę na moment powrotu do budynku i dba o to, by przy drzwiach
wejściowych również zachowany był odpowiedni dystans.
g) Nauczyciel dyżurujący zmuszony przez nagłe okoliczności do opuszczenia dyżuru
powinien poprosić o zastępstwo wybraną osobę.
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h) Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzu powinni całkowicie skupić się na zapewnieniu
uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas przerwy dla uniknięcia konfliktów, bójek,
wypadków. Zwracają szczególną uwagę na zachowanie przez uczniów dystansu
społecznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.
i)

W celu usprawnienia powrotu uczniów do klas z podwórek szkolnych stosuje się
dzwonek ręczny.

j)

W przypadku spędzania przerwy na podwórkach szkolnych nauczyciel pełniący dyżur
na stanowisku nr 0A i 1A pełni dyżur na placu przed szkołą od strony zachodniej,
a nauczyciel pełniący dyżur na stanowisku 0B i 1B pełni dyżur na placu przed szkołą od
strony południowej.

9. Korzystanie z terenów zielonych przy szkole:
a)
Korzystanie z terenów zielonych znajdujących się na terenie szkoły może się odbywać
wyłącznie pod nadzorem nauczycieli.
b)

Uczniowie utrzymują dystans między sobą podczas zajęć na świeżym powietrzu.

c)

Wchodząc do szkoły po zajęciach uczniowie dezynfekują ręce.
10. Korzystanie z placu zabaw na podwórku szkolnym:

a)

Korzystanie z placu zabaw może się odbywać wyłącznie pod nadzorem nauczyciela.

b)

Podczas zabaw na placu bramka pozostaje zamknięta.

c)

Po zakończeniu zabaw przez daną grupę urządzenia są dezynfekowane.

d)

Wchodząc do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
11. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

a) Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
b) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
c) Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
d) Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
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poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
e) Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
f) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
g) Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
h) Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym
zakresie
zostały
wskazane
na
stronie
internetowej
GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji
Narodowej przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym
i Ministrem Zdrowia.

10

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa
podjętymi w PSP w Rzezawie. Procedury są dostępne do wglądu na stronie www szkoły pod
adresem: http://www.psp.rzezawa.pl/. Zobowiązuję się do ich przestrzegania w szczególności
na temat przyprowadzania dziecka zdrowego przez osoby zdrowe.

Aktualny numer telefonu komórkowego matki ………………………………………….
Aktualny numer telefonu komórkowego ojca ………………………………………….

………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa
podjętymi w PSP w Rzezawie. Procedury są dostępne do wglądu na stronie www szkoły pod
adresem: http://www.psp.rzezawa.pl/. Zobowiązuję się do ich przestrzegania w szczególności
na temat przyprowadzania dziecka zdrowego przez osoby zdrowe.

Aktualny numer telefonu komórkowego matki ………………………………………….
Aktualny numer telefonu komórkowego ojca ………………………………………….

………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica
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Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury ciała mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Wyrażam zgodę
dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa
innych dzieci i kadry placówki.
Administratorem zebranych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej
z siedzibą w Rzezawie przy ulicy Szkolnej 11, (32-765, Rzezawa), telefon kontaktowy: 14 612 78 32
adres poczty elektronicznej: sprzezawa@gmail.com . Kontakt do inspektora ochrony
danych:iod@valven.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej
temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane na
temat czasu uczęszczania do świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz
zapewnienie szybkiego kontaktu z rodzicami ucznia. Administrator może przetwarzać dane również w
celu dochodzenia lub ochrony roszczeń. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po
wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo
dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że
Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie
będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.

…………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna
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Wniosek o wyrażenie zgody przez Organ Prowadzący
na zawieszenie zajęć na okres …………...............
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
zagrażającą zdrowiu uczniów.
Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) proszę o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć na czas
oznaczony od dnia ………. do dnia ……… dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki,
w zakresie wszystkich / następujących zajęć: …………………………………………..
W zakresie zawieszenia zajęć dyrektor zwrócił* / nie zwrócił* się o opinię do Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w ……………….. i otrzymał* / nie otrzymał*opinię
pozytywną* / negatywną* na temat zawieszenia zajęć w placówce.

………………………………………
Data i podpis Dyrektora
*Niepotrzebne skreślić
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Wniosek o wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej
w……………….. na temat zawieszenia zajęć na okres …………. w związku z aktualną
sytuacją epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów.

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) proszę o wyrażenie opinii na temat aktualnej sytuacji
epidemicznej w regionie oraz zawieszenia zajęć na czas oznaczony od dnia ………. do dnia ………
dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki,
w zakresie wszystkich / następujących zajęć: …………………………………………..
W ocenie Dyrektora aktualna sytuacja epidemiczna zagraża / nie zagraża* zdrowiu uczniów, a
umotywowane
jest
to
……………………………………………………………………………………………………………
………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. (opinia Dyrektora).
Jeżeli opinia została wydania ustnie lub telefonicznie poniżej należy opisać jakie jest stanowisko stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz jakie zostały wskazane zalecenia.
Opinia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Załączniki (jeżeli dotyczy):
- Notatka Dyrektora
- e-mail wysłany do stacji sanitarno-epidemiologicznej
- e-mail otrzymany od stacji sanitarno-epidemiologicznej

*Niepotrzebne skreślić
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Notatka z przeprowadzonej rozmowy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w …………………. z dnia ………………..

Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) dyrektor …………………………… zwrócił się w dniu
……………. do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w …………………. O wyrażenie opinii w
sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie oraz o zawieszeniu zajęć w ……………………….
Kierownik* / upoważniony inspektor* Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas rozmowy
telefonicznej* / osobistej* wyraził pozytywną* / negatywną* opinię na temat zawieszenia zajęć w
………………… na czas …………………… oraz zalecił następujące środki ostrożności.
Ponadto Dyrektor podjął decyzję, aby zastosować „Zalecenia dla dyrektorów publicznych i
niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej” wydane przez Głównego Inspektora
Sanitarnego.

…………………………………………..
Data i podpis osoby
potwierdzającej wydanie opinii
(inny pracownik placówki lub pracownik stacji)

…………………………………….
Data i podpis Dyrektora
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