PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZYJĘTE W CZASIE PANDEMII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. ZIEMI BYTOMSKIEJ W BYTOMIU
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.
Przed lekcjami
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, który:
a)

nie ma objawów chorobowych, w szczególności zakażenia górnych dróg
oddechowych (katar, kaszel, gorączka, ból gardła, inne niepokojące objawy);

b) nie został objęty kwarantanną ani izolacją domową;
c) nie mieszka w jednym gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną ani
izolacją domową.
2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną w planie
lekcji godziną rozpoczęcia zajęć.
3. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie mogą wejść do budynku. Uczniowie
klas pierwszych będą przez wychowawców o ustalonych godzinach odbierani
i odprowadzani (wejście od strony dziedzińca).
4. Uczniowie korzystający przed lekcjami z zajęć świetlicowych wchodzą do szkoły
głównym wejściem (dotyczy to również uczniów klas pierwszych).
5. Wchodząc do budynku, uczniowie muszą osłonić usta i nos oraz obowiązkowo
zdezynfekować ręce w przedsionku.
6. Uczniowie zachowują ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny osobistej: nie podają
sobie rąk na powitanie, nie przytulają się, unikają zbliżania się do innych osób
i tworzenia skupisk (starają się zachować dystans społeczny 1,5 m), nie wymieniają
się żadnymi przedmiotami ani nie dotykają cudzych rzeczy.
7. Uczniowie do odwołania nie zmieniają obuwia przed lekcjami.

W czasie lekcji
8. Zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych, w których uczniowie zajmują
stałe miejsca w ławkach/przy stołach. Każdy uczeń siedzi na wszystkich przedmiotach
z tą samą osobą. Samowolna zmiana miejsca będzie karana negatywną cząstkową
oceną zachowania.
9. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa. Powinien ją
znowu nałożyć, jeśli zajdzie konieczność opuszczenia sali podczas zajęć lub podejścia
do nauczyciela.
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10. Każdy uczeń korzysta jedynie ze swoich przyborów i podręczników. Nie wolno
pożyczać sobie żadnych rzeczy, wymieniać się jedzeniem i napojami. Uczniowie
powinni posiadać pełne wyposażenie piórników oraz dysponować wszystkimi innymi
niezbędnymi przedmiotami. Nie należy przynosić do szkoły rzeczy niepotrzebnych
(zabawek, błyskotek, ozdób itp.).
11. Kaszląc lub kichając, uczeń zobowiązany jest bezwzględnie zakryć usta i nos
(chusteczką lub elementem odzieży).
12. Na zajęciach zaleca się nauczycielom takie formy pracy, które ograniczają do
minimum ścisły kontakt między uczniami.
13. Uczniowie powinni bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek nauczycieli.
14. Stoły w pracowniach przedmiotowych dezynfekuje się po każdych zajęciach.
15. Uczniowie dodatkowo dezynfekują ręce przed wejściem do sal komputerowej oraz
gimnastycznej. Sprzęt sportowy oraz klawiatury i myszki do komputerów są
dezynfekowane pod koniec dnia.

Zajęcia wychowania fizycznego
16. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej oraz – jeśli warunki
pogodowe na to pozwolą – na świeżym powietrzu.
17. Podczas zajęć uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny.
18. Zawieszone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe na rzecz ćwiczeń i gier
niewymagających bliskiego kontaktu, doskonalących indywidualne umiejętności,
usprawniających ogólną kondycję i rozwój.
19. Sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej są myte detergentem lub
dezynfekowane pod koniec dnia.
20. Sala gimnastyczna oraz szatnie są dokładnie wietrzone po każdej lekcji, w miarę
możliwości również podczas zajęć.

W czasie przerw
21. Podczas przerw uczniowie muszą mieć zasłonięte usta i nos.
22. Zasady stosowania osłony ust i nosa przez nauczycieli i innych pracowników szkoły
precyzuje Zarządzenie nr 23/2019/2020 dyrektora szkoły.
23. Przerwy międzylekcyjne dla klas 4 – 8 są regulowane dzwonkami, natomiast
wychowawcy klas 1 – 3 ustalają dla podopiecznych przerwy w miarę potrzeb, ale
poza czasem przerw dla klas 4 – 8.
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24. Po dzwonku na przerwę najpierw opuszczają sale uczniowie klas 7 – 8, którzy schodzą
na parter. Następnie opuszczają sale uczniowie klas 4 – 6 i pozostają na pierwszym
piętrze.
25. Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie klas 4 – 6 wchodzą do swoich sal,
natomiast uczniowie klas 7 – 8 czekają na parterze do momentu otrzymania od
pracownika obsługi lub nauczyciela pozwolenia wejścia na piętro.
26. Uczniowie klas 4 – 6 czekający na lekcje wychowania fizycznego przebywają na
pierwszym piętrze, z którego zostaną odebrani przez nauczyciela.
27. Zależnie od pogody uczniowie mogą spędzać przerwy na świeżym powietrzu: klasy
7 – 8 przed głównym wejściem do szkoły, klasy 4 – 6 na dziedzińcu.
28. W toaletach na parterze zostaną wydzielone kabiny dla uczniów klas 1 – 3 oraz 7 – 8.
Klasy 4 – 6 korzystają z toalet na piętrze według dotychczasowych zasad.
29. Podczas przerw uczniowie powinni szczególnie przestrzegać zasad higieny oraz
zachowywać możliwie duży odstęp od innych osób. Podczas każdej przerwy należy
dokładnie umyć ręce, stosując zamieszczone w toaletach instrukcje prawidłowego
mycia rąk.
30. Przy poruszaniu się po schodach utrzymana zostaje zasada ruchu prawostronnego.
31. Podczas przerw sale lekcyjne są dokładnie wietrzone.

Po lekcjach
32. Po skończonych zajęciach uczniowie, osłoniwszy usta i nos, opuszczają budynek
szkolny głównych wejściem.
33. Wychodząc ze szkoły, wszyscy powinni zachować odstęp od innych osób i unikać
tłoczenia się przed drzwiami.
34. Po opuszczeniu budynku szkoły należy unikać tworzenia większych skupisk uczniów.
35. W drodze do domu uczniowie powinni przestrzegać zasad higieny i zaleceń Głównego
Inspektora Sanitarnego (m.in. zachowywać dystans społeczny min. 1,5 m, a jeśli nie
jest to możliwe, osłaniać usta i nos).

Świetlica szkolna
36. Świetlica szkolna jest czynna od 630 do 1630.

37. Poszczególne grupy uczniów przebywają w wyznaczonej sali, której nie zmieniają.
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38. Uczniowie powinni dbać o utrzymanie stosownego dystansu podczas przebywania w
świetlicy.
39. Uczniowie nie mogą wymieniać się przedmiotami. Każdy wychowanek posiada
własne podręczniki i przybory, nie pożycza ich od innych uczniów ani wychowawców
świetlicy.
40. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
błyskotek, pluszowych przytulanek itp.).
41. Na zajęcia wychowawcy świetlicy przygotowują potrzebne materiały do pracy, które
po skończonych zajęciach uczniowie zabierają do domu.
42. Używany na zajęciach sprzęt świetlicowy jest po każdym użyciu dezynfekowany.
43. Sale świetlicowe są wietrzone na bieżąco, nie rzadziej niż po upływie 45 minut od
poprzedniego wietrzenia.
44. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy i odbieranie go po skończonych zajęciach
odbywają się na dotychczasowych zasadach z zastrzeżeniem, że osoby
przyprowadzające lub odbierające dziecko nie wchodzą na teren szkoły.

Stołówka szkolna
45. Posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej od 7 września 2020 r. według podanego
uczniom harmonogramu. Uczniowie klas 1 – 3 spożywają obiady poza przerwami
międzylekcyjnymi.
46. Przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
47. Wychowawcy świetlicy wyznaczają uczniom miejsce przy stoliku, a następnie
wskazują kolejność podchodzenia uczniów do okienka po posiłek. Uczniowie powinni
bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców świetlicy.
48. Przy jednym stoliku obiad spożywają jedynie uczniowie tej samej klasy.
49. Uczniowie do momentu zajęcia miejsca przy stoliku mają osłonięte usta i nos. Po
skończonym posiłku uczniowie ponownie osłaniają usta i nos i opuszczają stołówkę,
zachowując bezpieczny odstęp od innych osób.
50. Obowiązkowo po każdej przerwie obiadowej pomieszczenie stołówki jest dokładnie
wietrzone, a stoliki są dezynfekowane.
51. Naczynia i sztućce są myte przy użyciu detergentu lub wyparzane.
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Biblioteka
52. Do odwołania zawieszona zostaje możliwość samodzielnego korzystania przez
uczniów z księgozbioru oraz stanowisk komputerowych.
53. Wypożyczający wchodzą do biblioteki pojedynczo, zachowując odpowiedni odstęp od
nauczyciela bibliotekarza i zakrywając usta i nos.
54. Książki zwracane przez uczniów zostają poddane trzydniowej kwarantannie w
przygotowanym do tego miejscu w bibliotece.
55. Rozdawanie i odbiór podręczników szkolnych odbywać się będzie ściśle według zasad
ustalonych przez nauczyciela bibliotekarza z zachowaniem rygorów sanitarnych.
56. Nauczyciel bibliotekarz, obsługując uczniów, powinien osłonić usta i nos oraz założyć
rękawice ochronne lub zdezynfekować ręce.

Obowiązki rodziców
57. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły (dotyczy to szczególnie pierwszoklasistów)
nie powinni wchodzić do budynku, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności
wymagające obecności rodziców przy dziecku.
58. Przed szkołą rodzice zobowiązani są zachowywać dystans społeczny (min. 1,5 m) oraz
stosować się do ogólnych zaleceń sanitarnych.
59. Dzieci należy przyprowadzać do szkoły nie wcześniej jak 5 minut przed ustalonym
czasem rozpoczęcia zajęć.
60. Komunikacja rodziców z nauczycielami i wychowawcami powinna odbywać się
przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz z wykorzystaniem
innych sposobów komunikacji na odległość.
61. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcom w pierwszym tygodniu
września aktualnych numerów telefonów, aby możliwy był szybki kontakt w nagłej
sytuacji. O wszelkich zmianach numerów telefonów rodzice winni niezwłocznie
poinformować wychowawców.
62. Rodziców zobowiązuje się do odbierania telefonów od wychowawców lub z
sekretariatu szkoły, a w razie braku takiej możliwości do niezwłocznego
skontaktowania się ze szkołą.
63. Rodziców/opiekunów wchodzących w pilnych sprawach na teren szkoły obowiązuje
zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz ścisłe stosowanie się do zaleceń
nauczycieli i pracowników obsługi.
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64. Nie ulega zmianie procedura zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
65. Rodzice przed wyjściem dziecka do szkoły powinni skontrolować, czy posiada ono
wszystkie jedynie niezbędne w danym dniu podręczniki i przybory szkolne.
66. Rodzice są zobowiązani poinformować szkołę o nałożeniu na członków rodziny
kwarantanny lub stwierdzeniu zakażenia koronawirusem osób mieszkających z
uczniem we wspólnym gospodarstwie domowym.
67. Rodzice powinni często przypominać dzieciom o konieczności przestrzegania zasad
higieny oraz obostrzeń związanych z pandemią oraz własnym zachowaniem dawać
przykłady dobrych praktyk.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia złego samopoczucia dziecka
i/lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS - Cov – 2
68. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy
sugerujące możliwość zakażenia wirusem SARS – Cov – 2, natychmiast powiadamia o
tym fakcie pielęgniarkę, a w razie jej nieobecności sekretariat szkoły.
69. Pielęgniarka lub inny wyznaczony pracownik mierzy dziecku temperaturę
termometrem bezdotykowym, odprowadza ucznia do izolatorium, a następnie
telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji.
70. Rodzice/opiekunowie/upoważnione osoby najszybciej, jak to będzie możliwe,
odbierają dziecko ze szkoły i zgłaszają się do jednostki podstawowej opieki
medycznej, a następnie postępują ściśle według uzyskanych tam wytycznych.
71. Rodzice niezwłocznie informują wychowawcę lub sekretariat szkoły o stanie zdrowia
dziecka.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia złego samopoczucia i/lub
podejrzenia zakażenia wirusem SARS - Cov – 2
nauczyciela lub innego pracownika szkoły
72. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, u którego wystąpiły niepokojące objawy
mogące sugerować zakażenie, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora
szkoły.
73. Pracownik, o którym mowa w punkcie 72, zostaje odsunięty od zajęć i zobowiązany
jest zasięgnąć porady lekarskiej.
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74. Jeżeli stan zdrowia pracownika wymagał będzie wezwania pogotowia, pracownik
będzie oczekiwał na przyjazd karetki w izolatorium.
75. Pracownik zobowiązany jest najszybciej, jak to będzie możliwe, powiadomić
sekretariat szkoły o decyzji lekarza odnośnie stanu swojego zdrowia.

Postanowienia końcowe
76. Klucze do sal lekcyjnych są dezynfekowane pojedynczo na portierni po każdym
użyciu oraz zbiorowo pod koniec dnia.
77. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym dokumencie rozpatrywane będą przez
dyrektora szkoły, który – jeżeli zajdzie taka potrzeba – skonsultuje się z organem
prowadzącym szkołę i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
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