PROCEDURY ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PO ZAKOŃCZENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z
KORONAWIRUSEM (COVID-19) ORAZ POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (COVID-19)
Podstawny prawne:
• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.872)
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.871)
• Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia
rewalidacyjne, konsultacje indywidualne lub grupowe
§1
Postanowienia ogólne dotyczące organizacji pracy Szkoły.
1. Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania szkoły po zakończeniu zawieszenia
działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek
zakażenia koronawirusem (CODIV-19), zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich
pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w skład Zespole
Szkolno - Przedszkolnym Nr 7 w Katowicach oraz uczniów i rodziców dzieci uczęszczających
do szkoły.
2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o rodzicach należy przez to także rozumieć opiekunów
prawnych lub osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka ze szkoły.
3. Po wznowieniu funkcjonowania placówka działa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z
powyższym ogranicza się liczebność uczniów zgodnie z wytycznymi.
4. W Szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych. Podstawa programowa realizowana jest w formie kształcenia na odległość.
Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do Szkoły
do podpisania oświadczeń i zgód stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszych Procedur.
5. W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje indywidualne lub grupowe.
Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed rozpoczęciem udziału dziecka w zajęciach do
podpisania oświadczeń i zgód stanowiących załącznik nr 1 oraz 2a lub 2b do niniejszych
Procedur.

§2
Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły
W grupie może przebywać do 12 uczniów.
W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.
Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2 na 1 osobę
(uczniów i nauczycieli)*.
5. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
7. 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.
8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
12. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
dystans.
13. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
14. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych
grup
uczniów
(np.
różne
godziny
przyjmowania
grup
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
15. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
17. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni /szafek uczniowskich przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
19. W przypadku zajęć rewalidacyjnych nie nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można
nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie,
dezynfekcję rąk.
20. W przypadku organizacji konsultacji, rewalidacji, zajęć opiekuńczo – wychowawczych
nauczyciele zobowiązani są do:
1.
2.
3.
4.

- Wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego
zostały wprowadzone.
- Zorganizowania zajęć opiekuńczo - wychowawczych, konsultacji indywidualnych lub
grupowych, rewalidacji z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1
uczeń – 1 stolik).
- Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
- Wietrzenie sali, w której odbywają się konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
- Zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
- Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalenie
bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni/szafek uczniowskich po zakończeniu zajęć.
21. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
§3
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka.
3. Zobowiązuje się pracowników szkoły do bieżącego śledzenie informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
§4
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia
do szkoły.
4. Podczas pobytu w szkole będzie mierzona temperatura ciała za pomocą termometrów
bezdotykowych lub innych dostępnych na placówce. Na podstawie uzyskanej zgody
(załącznik 1 i 2 ) rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. W
przypadku odmowy podpisania zgody, uczeń nie może być przyprowadzany do szkoły.
5. W przypadku gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min.
2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

6. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych
zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno dzieci
uczęszczające do szkoły, jak i
pracownicy powinni
zostać w domu
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
10. W szkole zostanie przygotowane odrębne pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
11. Przy wejściu do placówki, w widocznym miejscu umieścić należy numerów telefonów do:
•

•
•
•
•

najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej Telefony alarmowe PSSE w Katowicach
dotyczące koronawirusa: całodobowy: 660 686 917
od 8:00 do 19:00: 698 498 030, 504 559 608, 604 868 095
oddziału zakaźnego- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych
Niedoborów Odporności Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - 32 346 36 40
numer alarmowy – 112
numer organu prowadzącego – Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice:
32 705 41 60
numer organu sprawującego nadzór – Kuratorium Oświaty w Katowicach:
32 606 30 35
§5

Zasady organizacji żywienia:
1. Przy organizacji żywienia w szkole w stołówce szkolnej obowiązują zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (odległość stanowisk pracy, środki
ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów).
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym
rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł
po każdej grupie.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

§6
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub
zakładania rękawiczek ochronnych, oraz aby miały zakryte usta i nos a także nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.
3. Rekomenduje się wprowadzenie monitoringu codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety należy na bieżąco dezynfekować.
§7
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
I. Procedura postępowania dotycząca dzieci i rodziców:
1. Jeżeli w szkole nauczyciel zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na stan chorobowy
– zakażenie koronawirusem (CODIV-19) (tj. m.in. podwyższona temperatura ciała,
uporczywy
kaszel,
ból
głowy,
ból
mięśni,
wyraźne
zmiany
w zachowaniu, duszność i problemy z oddychaniem) zostaje ono niezwłocznie odsunięte od
pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów a następnie odprowadzone do
przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę,
rękawiczki i środki do dezynfekcji.
2. Natychmiast powiadamia o dolegliwościach dziecka rodziców (prawnych opiekunów),
dyrektora oraz stację sanitarno – epidemiologiczną lub oddział zakaźny i stosuje się do
wydawanych instrukcji i zaleceń.
3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel
podejmuje
wszelkie
dostępne
czynności
w
celu
nawiązania
kontaktu
z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka.
Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie)
podają na stosownym upoważnieniu.

4. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka zobowiązany jest natychmiast
odizolować dziecko od pozostałych osób znajdujących się na terenie szkoły, do specjalnie
przygotowanego pomieszczenia (izolatorium) do momentu przybycia rodzica (opiekuna
prawnego) lub w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami oraz osobami
upoważnionymi - pogotowia ratunkowego.
5. Nauczyciel, który zaobserwował objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID19) opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych), osób
upoważnionych lub pogotowia ratunkowego. Nauczyciel zobligowany jest do stosowania
wszelkich zasad bezpieczeństwa i powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę zakrywającą usta i nos lub przyłbicę.
6. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u ucznia należy niezwłocznie wstrzymać
przyjmowanie kolejnych dzieci do placówki.
7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie tj.:
• klamki, blaty,
• pomoce dydaktyczne
• wszelkie przybory
• inne, których mogło dotykać
8. Zadania określone w pkt 7 wykonuje opiekun grupy/klasy, w której przebywało dziecko lub
inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
9. Ustalona zostanie lista dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w
częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywało dziecko podejrzane o
zakażenie.
10. Nauczyciel, który zauważył niepokojące objawy u dziecka, mogące wskazywać na zakażenie
koronawirusem (COVID-19) zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki
dotyczącej zaistniałej sytuacji.
11. W sytuacjach nagłych (tj. utrata przytomności, duszności, zasłabnięcia i omdlenia) nauczyciel
jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej
w zakresie posiadanych umiejętności.
12. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z dzieckiem
podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu
uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
13. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub upoważniona przez dyrektora osoba informuje
indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o
zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na
pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
14. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco
informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka
koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarnoepidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
15. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19)
rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego

potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do
szkoły.
II. Procedura postępowania dotycząca pracownika:
1. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie wyposażone (m.in. w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych s. 62.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy szkoły
nie powinni
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od
pracy.
4. Pracownika, u którego pojawiły się niepokojące objawy, sugerujące na zakażenie
koronawirusem (COVID-19) należy odizolować od pozostałych osób przebywających na
terenie placówki do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).
5. Wstrzymanie zostanie przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
6. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Ścisłe
zastosowanie do wydawanych instrukcji i poleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu
sprzątaniu oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itp.) .
8. Zadania określone w pkt 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony
środkami ochrony osbistej.
9. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronowirusem, należy niezwłocznie
sporządzić listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Szkoły
z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.

Katowice, 18 maja 2020 r.

Magdalena Hofler
(podpis dyrektora)

Aneks nr 1
do
Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania szkoły po zakończeniu zawieszenia
działalności związanej z koronawirusem (covid-19) oraz postępowania na wypadek wystąpienia
zakażenia koronawirusem (covid-19) u uczniów i pracowników
W § 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
W szkole organizowane są zajecia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.
Podstawa progrmaowa realizowana jest w formie kształcenia na odległość. Każdy z Rodziców
zobowiązany jest przed rozpoczęciem przyprowadzania dziecka do szkoły do podpisania oświadczeń
i zgód stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszych procedur oraz OŚWIADCZENIA RODZICA
ZWIĄZANEGO ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA NA
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZE W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
W § 4 dodaje się punkt 1 a, który otrzymuje brzmienie:
Dziecko nie zostanie przyjęte do placówki jeżeli jego temperatura mierzona przy wejściu będzie
podwyższona.

Katowice, 21 maja 2020 r.

Magdalena Hofler
(podpis dyrektora)

