Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020r.
na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Organizacja zajęć w szkole :

Kto może uczęszczać do szkoły?
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy osoby, z którymi mieszka nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców
lub prawnych opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich rodzice i prawni opiekunowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.

Wejście do szkoły
1. Rodzice i prawni opiekunowie odprowadzający uczniów nie wchodzą do
budynku. W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub prawny opiekun może wejść do
budynku po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym sekretarza szkoły (22 773
55 92).
2. Uczeń do szkoły wchodzi sam, dezynfekuje ręce.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, przebywają w nich w szatni i na
korytarzach. Maseczki zdejmują po wejściu do klasy i zajęciu miejsca w ławce.
4. Wszyscy przebywający w szkole zachowują odpowiedni dystans od pozostałych
osób.
5. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum (obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Wejście osób niebędących uczniami i pracownikami na teren szkoły będzie
ewidencjonowane w specjalnym zeszycie.
7. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem zachowując odpowiedni
dystans od pozostałych osób.

Organizacja nauki
1. Lekcje w kl.1-8 odbywają się w jednej sali, za wyjątkiem lekcji wychowania
fizycznego, informatyki, języków obcych, religii, etyki i zajęć pozalekcyjnych.

2. Podczas zajęć w salach, na boisku szkolnym lub podczas przerwy należy
zachowywać dystans.
3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
4. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu
pomiędzy nimi.
5. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie
czyszczony i dezynfekowany.
6. Na placu zabaw uczniowie powinni zachowywać odpowiedni dystans.
7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
8. Przerwy w klasach 1-6 odbywają się według ustalonego harmonogramu. Opiekę
nad dziećmi sprawują wyznaczeni nauczyciele.
9. Wietrzymy sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Podczas zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
11. Podczas wyjazdu na pływalnię, dzieci mają obowiązek zakrycia ust i nosa.
12. Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk w
ciągu dnia (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować
ręce), ochrona ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w
wyznaczonych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć
świetlicowych wprowadzono zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w
czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w
sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.
14. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach – w odrębnym regulaminie.
15. Ustalono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych zgodnie z
obowiązującymi zasadami higieny.
16. Pracownicy odpowiedzialni za porządek w szkole są zobowiązani do
utrzymywania w czystości: sal, toalet, ciągów komunikacyjnych; dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w jadalni oraz klawiatur w sali informatycznej.
17. W toaletach umieszczone są plakaty przedstawiające zasady prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rak instrukcje.

Odbiór uczniów po zajęciach

1. Nauczyciele uczący w klasach 1-6 są zobowiązani do odprowadzenia uczniów do
świetlicy, po ostatniej godzinie lekcyjnej.
2. Uczniowie posiadający zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po
skończonych zajęciach opuszczają teren szkoły po uprzednim poinformowaniu
nauczyciela świetlicy.
3. Rodzice, którzy chcą odebrać ucznia ze świetlicy szkolnej, mogą przebywać w
przedsionku szkoły nie wchodząc na teren budynku. Zgłaszają obsłudze szkoły
imię i nazwisko ucznia, a ta powiadamia nauczyciela świetlicy.
4. Rodzic, który chce odebrać ucznia ze świetlicy szkolnej może zadzwonić na
numer telefonu świetlicy, kiedy znajduje się już przed budynkiem szkoły.

Własne podręczniki i przybory
1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
2. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
3. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Postępowanie w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia
1. Jeżeli u ucznia występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (gorączka, kaszel) należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
2. W przypadku podejrzenia infekcji pracownik szkoły ma prawo zmierzyć uczniowi
temperaturę termometrem bezdotykowym. Jeżeli pomiar temperatury wynosi
38°C lub wyżej – należy bezzwłocznie powiadomić rodziców ucznia w celu
ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku
skorzystania z teleporady medycznej,
3. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia koronawirusem (infekcja
górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel) należy poinformować o
tym najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej
dalszych zaleceń.

Spożywanie obiadów
1.
2.
3.
4.

Uczniowie jedzą obiady w wyznaczonych miejscach.
Wydawanie posiłków odbywa się w turach.
Pracownicy firmy cateringowej są zobowiązani do stosowania środków ochrony.
Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie.

5. Za czystość i dezynfekcję naczyń i sztućców odpowiada firma cateringowa.
6. Po skończonych posiłkach uczniowie dezynfekują ręce.

