PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘDZINIE
NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19
obowiązująca od 1 września 2020 r.

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. 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.).
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.
zm.).
4. 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.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 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. ( Dz. U z 2020r. poz. 872).
6. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

1. Do szkoły przychodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji w izolatoriach.
2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
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szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do

budynku szkoły zamieszczono

informację

o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy
wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji
rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi wynosi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły wynosi min. 1,5 m,
d) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. 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, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (hol główny)
6. Szkoła zapewnia sposób szybkiej, skutecznej, zdalnej komunikacji z rodzicami ucznia
(telefony komórkowe, e-maile).
7. W budynku jest termometr bezdotykowy (w pokoju nauczycielskim), który
dezynfekowany jest po każdym użyciu.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (powyżej 38oC), kaszel, nastąpi
odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu (wydzielona część holu głównego)
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następuje

niezwłoczne

powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(własnym środkiem transportu).
9. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub
pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
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a. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka
ze szkoły oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
b. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność
sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
10. Aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, w klasach I-III wprowadza się przerwy w różnych godzinach. Klasy IV-VIII
przerwy śródlekcyjne spędzają na różnych holach. Klasy IV – V hol przy wejściu od
strony wschodniej, VI – VIII hol główny.
11. Rezygnuje się z organizacji konkursów wewnątrzszkolnych o tradycyjnej formule
na rzecz wykonywania prac w formie zdalnej lub podczas zajęć opiekuńczych w
świetlicy

szkolnej.

Zaleca się udział uczniów w konkursach międzyszkolnych z naciskiem na formułę
zdalną.
12. 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.
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć po zajęciach są myte lub dezynfekowane.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze (w klasach I-III uczniowie mogą
przechowywać przybory i podręczniki w swoich szafkach). Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości po każdych zajęciach są umyte detergentem lub
zdezynfekowane.
16. Sale lekcyjne, korytarze i toalety są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
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17. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
18. Uczniowie jak najczęściej powinni przebywać na powietrzu, nie tylko w czasie zajęć
wychowania fizycznego, ale również w czasie przerw. Za bezpieczeństwo uczniów
na świeżym powietrzu podczas przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący z podziałem
na grupy IV – V, VI – VIII.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
20. Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek.
21. W pobliżu szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk.
22. Zasady korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej w czasie epidemii określa regulamin
świetlicy.
23. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
24. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych obowiązują zasady dotyczące organizacji
zadań lekcyjnych.
25. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii określa regulamin
biblioteki.

III. HIGIENA,

CZYSZCZENIE

I

DEZYNFEKCJA

POMIESZCZEŃ

I

POWIERZCHNI
1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, oddziału zakaźnego szpitala
i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek
dezynfekowania dłoni lub założenia rękawic ochronnych, zakrycia usta i nosa.
3. 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.
4. Dyrektor

szkoły

uwzględnieniem

codziennie
utrzymywania

monitoruje
w

prace

czystości

sal

porządkowe,
lekcyjnych,

ze

szczególnym

toalet,

ciągów
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komunikacyjnych,

dezynfekcji

powierzchni

dotykowych

–

poręczy,

klamek

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
5. 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.
6. W toaletach i przy umywalkach w salach lekcyjnych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję
lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Na terenie szkoły jest zapewniony specjalny pojemnik do wyrzucania maseczek
i rękawic.

IV. ZASADY DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. W czasie wydawania posiłków obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5
m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę
należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie
wydawane są posiłki.
3. Myją ręce:
a. przed rozpoczęciem pracy,
b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego
spożycia,
c. po kontakcie z żywnością,
d. po zajmowaniu się odpadami,
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e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f. po skorzystaniu z toalety,
g. po kasłaniu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h. po jedzeniu i piciu,
i. po każdorazowym skorzystaniu z telefonu.
4. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
5. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz
maseczki ochronne.
6. Wyrzucają rękawiczki po uprzednim ich umyciu i dezynfekcji oraz wyrzucają
wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci
i zamykają go szczelnie.
7. Przygotowując

posiłki

zachowują

od

siebie

bezpieczny

dystans

zgodny

z obowiązującymi przepisami.
8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty.
9. Myją naczynia, sztućce w ciepłej wodzie przy użyciu detergentów do tego służących
i wyparzają naczynia, na których były spożywane posiłki, zakładając rękawiczki
ochronne.
10. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym (stołówki)
zapewniającycm prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
w czasie epidemii. W oddziałach będzie zmianowe wydawanie posiłków. Oddział
przedszkolny, następnie klasy I-III, następnie IV-VIII. Klasy w miarę możliwości
powinny spożywać obiad przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
11. Dania obiadowe są podawane przez okienko przez osobę do tego wyznaczoną. Sztućce
są podawane na talerzu razem z posiłkiem.
12. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w stołówce, a po zakończeniu posiłku
odkładają używane naczynia
dezynfekuje

na wózek. Następnie wyznaczony pracownik

powierzchnię stołów oraz krzesła (oparcia, siedziska), przy których

spożywane były posiłki.
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V.

POSTĘPOWANIE

W

PRZYPADKU

PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA

U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Do pracy w szkole

przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W szkole znajduje się przestrzeń w której będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (wyznaczone miejsce w holu
głównym).
3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
4. W

przypadku

wystąpienia

u

pracownika

będącego

na

stanowisku

pracy

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną).
13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, dezynfekuje się powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie COVID- 19.
15.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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VI. DOWOŻENIE
1. W trakcie dojazdów autobusem szkolnym dzieci zobowiązane są nosić maseczki.
2. W miarę możliwości powinny zajmować stałe miejsca.
3. Za dezynfekcję autobusu szkolnego odpowiada przewoźnik.
VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk (informację o sposobie dezynfekcji dłoni oraz dostęp do płynu
zapewnia w każdej sali lekcyjnej i toalecie).
4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur na stronie szkoły.
6. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Szkoły zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami.
7. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było zabawek,
przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.
8. Prowadzi komunikację z rodzicami/opiekunami prawnymi:
a. dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Szkole;
b. dotyczącą obowiązujących w Szkole procedur postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia;
c. w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka informuje o tym drogą
telefoniczną.
9. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub
pracownika.
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10. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
11. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia.
12. Organizuje działalność Szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
Dyrektor zapewnia:
1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, konieczne do bezpiecznego korzystania
z pomieszczeń

Szkoły,

boiska,

ogrodu

szkolnego

oraz

sprzętów,

zabawek

znajdujących się w Szkole.
2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki
ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników
odbierających towary, produkty od dostawców zewnętrznych oraz dla personelu
sprzątającego.
3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji
rąk przy dozownikach z płynem.
4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe,
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed
wejściem do pomieszczenia).
5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom,
jak i rodzicom/opiekunom prawnym.
VIII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest:
1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, tj.:
 regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem
dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych;
 kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę
łokcia;
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 unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
2. Dezynfekować lub myć ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Szkoły stosując
ściśle zasady dezynfekcji rąk.
3. Informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych
dzieci i innych osób przebywających w Szkole.
4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonych procedur bezpieczeństwa.
5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
Personel obsługi:
1. Ciągi komunikacyjne – myje oraz dezynfekuje odpowiednim płynem.
2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia
krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe
do Szkoły, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myje
i dezynfekuje.
3. Toalety dla personelu i uczniów – myje i dezynfekuje.
4. Sprzęt elektroniczny – dezynfekuje.
5. Wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci
ani innych pracowników na wdychanie oparów.
6. Myje i dezynfekuje ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem,
użyciem telefonu itd.
7. Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, ławki, sprzęt sportowy
8. Pracuje w rękawiczkach. Stosuje ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz
utylizowania (mycia i dezynfekcji, a następnie ich wyrzucania) po zakończonej pracy.
9. Wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
10. Personel

sprzątający prowadzi

monitoring codziennych

prac

porządkowych

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno

-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W tym celu
wprowadza się: „Kartę monitorowania codziennych prac porządkowych”
Nauczyciele:
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1. Pracują

wg

ustalonego

przez

dyrektora

harmonogramu,

realizując

zajęcia

dydaktyczne, zajęcia opiekuńczo –wychowawcze, pozalekcyjne w formie stacjonarnej
lub w wyniku decyzji organu prowadzącego i GIS w formie pracy zdalnej.
2. Nauczyciele podczas przyjścia do budynku i podczas zajęć mogą używać maseczki
lub przyłbicy ochraniających usta i nos, a także rękawiczek jednorazowych.
3. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia
koronawirusem.
4. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego, stosując się do
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających
jednocześnie w w/w miejscu oraz ogólnych zasad higieny. Dbają o to by dzieci
regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza.
5. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest
to konieczne także w czasie zajęć.
6. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
z innej grupy, np. na placu zabaw.
7. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
8. Podczas organizacji przerw i pobytu na boisku i na terenie szkolnego ogrodu, stosują
się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa.
IX. MOŻLIWE WARIANTY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTOR
SZKOŁY
Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić
kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu
nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.
W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko
ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych
szkoły lub placówki. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub
zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas
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kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć
zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.
Warunki wprowadzenia kształcenia w wariancie B i C

Wariant B
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną
taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie
i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki. Kształcenie mieszane (tzw.
hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas
(np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne) a także zajęć
przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły będzie
zobowiązany

zorganizować

kształcenie

zdalne

np.

dla

uczniów

pozostających

na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego
opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym
nauczaniu

z

poradni

psychologiczno-pedagogicznej

i

posiadają

opinię

lekarza

o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów
epidemicznych.

Wariant C
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu
wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta gdy będzie
duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny
większej grupy osób w danej placówce.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Sędzinie z dniem 1 września 2020 r.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
3. Placówka:
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 zapewni środki dezynfekujące potrzebne do bieżącego funkcjonowania przedszkola,
 zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym:
jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, termometry bezdotykowe.
4. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej placówki.
5. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując
zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Marek Kurant
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Sędzinie
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