Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania
uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach
w tym w salach lekcyjnych, bibliotece szkolnej oraz szatni.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

1. Praca zaplanowana jest na podstawie analizy zebranych zdalnie (poprzez e-dziennik) informacji
od rodziców lub uczniów o liczbie uczestników oraz godzinach przyjść każdego dnia
bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
2. Każdorazowo przed wejściem na konsultacje w obecności nauczyciela prowadzącego
konsultacje, wyznaczony pracownik szkoły bezdotykowo mierzy temperaturę uczniowi.
Dopuszcza się również, co najmniej jednokrotne, mierzenie temperatury ucznia podczas pobytu
na konsultacjach, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
3. Konsultacje indywidualne oraz grupowe prowadzone są z uwzględnieniem odległości pomiędzy
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
4. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
5. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł
ich pożyczać od innych uczniów.
6. W sali, w której odbywają się konsultacje może przebywać maksymalnie 6 uczniów.
7. Opiekun biblioteki szkolnej ustala miejsce oddawanych książek oznaczone datą, w której
zostały przyjęte.
8. Rodzic oraz nauczyciel prowadzący konsultację ma obowiązek pouczyć ucznia o odpowiednim
sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania oraz o ryzyku zarażenia: podawanie
rąk, utrzymanie odpowiedniej odległości od innych dzieci, niedotykanie twarzy.
9. Grupa konsultacyjna składa się z uczniów zbliżonych do siebie wiekowo z uwzględnieniem ich
potrzeb, tj. przedmiotów.
10. Liczebność grupy powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w
sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli. W grupie nie może przebywać więcej niż 1
uczeń na 4 m2.
11. Grupy konsultacyjne przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
12. Uczeń nie przychodzi na konsultacje z objawami chorobowymi, a także wtedy, kiedy domownik
odbywa kwarantannę.
13. Uczniowie na teren placówki mogą wnosić tylko plecak z posiłkiem oraz książkami i
przyborami do pisania.
14. Obok wejścia do szkoły, w widocznym miejscu dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk z
instrukcją prawidłowego użycia.
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15. Każda osoba dorosła oraz uczeń wchodzący do placówki ma obowiązek dezynfekcji rąk, chyba
że ma istotne przeciwskazania zdrowotne wskazane przez opiekuna prawnego.
16. Ogranicza się w miarę możliwości przebywanie osób trzecich w placówce.
17. Pracę placówki organizuje się tak, aby jak najbardziej zmniejszyć rotację nauczycieli oraz w
miarę możliwości nie angażować nauczycieli po 60 roku życia.
18. Na terenie szkoły personel zwolniony jest z obowiązku zakrywania nosa i ust.
19. Placówka wyposażona jest w podstawowe środki higieny: mydło, papierowe ręczniki
jednorazowe, środek do dezynfekcji powierzchni.
20. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk.
21. Placówka w razie potrzeby uposaża pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice.
22. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji.
23. W przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia należy odizolować je w wyznaczonym miejscu i
natychmiastowo poinformować rodzica i Dyrektora placówki oraz stację SANEPID.
24. Dyrektor codziennie nadzoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych
- poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach.
25. Sala, w której przebywa grupa wietrzona jest raz na godzinę oraz po wymianie grup
dezynfekowane są powierzchnie płaskie, które miały bezpośredni kontakt z uczniem.
26. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
27. Nauczyciel monitoruje częste i regularne mycie rąk przez uczniów.
28. Na terenie szkoły ustala się ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
29. W miejscu łatwo dostępnym umieszcza się numery telefonów do:
a. Organu Prowadzącego,
b. Kuratora Oświaty,
c. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
d. Służb medycznych.
Oświadczam, że zapoznałem się z przedstawioną powyżej procedurą, wdrożoną w Szkole
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach od dnia 25 maja 2020 r., która ma na celu poprawę
bezpieczeństwa uczniów w związku z ich pobytem w w/w placówce w czasie stanu
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
Przyjmuję do wiadomości, że pomimo wdrożonej powyższej procedury istnieje
prawdopodobieństwo zakażenia mojego dziecka ……………………………………………………………., oraz
osób mających z nim kontakt, m.in. tym koronawirusem, na co dyrektor tej placówki nie ma
wpływu.
Data ………………………..

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna………………………….………………… podpis……………………………………
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