Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami
dydaktyki dla uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz
konsultacji dla uczniów klas I-VIII od 25 maja 2020 r. na terenie
Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu w trakcie pandemii
koronawirusa COVID-19
1. Cel procedury
Celem niniejszych procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki i ich rodziców oraz pracowników
świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie szkoły zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN.
2. Odpowiedzialność
1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników oraz
rodziców jest dyrektor placówki.
2) Pracownicy zostają zapoznani z procedurą na piśmie oraz poprzez dziennik
elektroniczny.
3) Rodzice zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na
stronie internetowej oraz przesłanie przez dziennik elektroniczny.
4) Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą,
a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
5) Uczniowie, zostają zapoznani na zajęciach przez nauczycieli, jakie zasady
bezpieczeństwa obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
3. Zasady postępowania w czasie pobytu w szkole.
1) Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
2) Rodzic/opiekun jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
podczas drogi do i z placówki.
3) 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, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
5) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
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7) Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
8) Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem a rodzicami używane będę
numery telefonów podane przez rodzica.
9) Dzieci do szkoły przyjmowane są po wypełnieniu przez rodziców oświadczenia zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ, MEN (załącznik 1).
10) Powyższy dokument rodzic może pobrać ze strony szkoły lub wypełnić na miejscu
przyprowadzając dziecko.
11) Rodzic nie powinien wchodzić do szkoły bez uzasadnionej przyczyny.
12) W przypadku konieczności wejścia do szkoły rodzic/opiekun jest zobowiązany
zadzwonić domofonem i zaczekać na pracownika przed wejściem.
13) Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą
korzystać wszyscy.
4. Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III.
1) W grupie może przebywać do 9 uczniów, Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów
w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
2) Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj
niepełnosprawności uczniów.
3) W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
4) Harmonogram zajęć dla grupy ustala wicedyrektor szkoły, obejmuje on zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne stosownie do liczby godzin pobytu dziecka
w szkole.
5) Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni
nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
prowadzą nauczyciele świetlicy oraz inni nauczyciele zatrudnieni w szkole.
6) Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
7) Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty (zabawki, pomoce
dydaktyczne), których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
8) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
9) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
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10) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
11) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów
osobistych.
12) W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte lub zdezynfekowane.
13) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi (zajęcia koordynuje wicedyrektor).
14) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza się go
przed używaniem.
15) Na boisku orlik mogą przebywać trzy grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.
16) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
17) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
dokładnie czyści się lub dezynfekuje.
18) Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa
obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
19) Nauczyciel opiekujący się uczniami przebywającymi na terenie placówki ma
obowiązek wspomnieć, by podopieczni często i regularnie myli ręce, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.
20) Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
21) Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szafek przed rozpoczęciem
i po zakończeniu zajęć. Koordynuje to nauczyciel prowadzący zajęcia.
5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń.
1) Przy wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieszczona jest informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku
dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
2) Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie
lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
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3) Monitorowane będą codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne, 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 są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, ewentualnie przyłbice.
6) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7) Pracownicy przypisani do poszczególnych pięter i parteru regularnie dezynfekują stoły
i krzesła w salach, poręcze, klamki, przyciski na terenie placówki, w łazience deski
sedesowe oraz baterie umywalkowe.
8) Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki muszą
zakrywać usta i nos w szczególności w czasie odbierania i oddawania dziecka
rodzicowi.
9) Źródełka wody są wyłączone z użycia.
10) W szkole nie będą wydawane posiłki,
11) Pracownicy zachowują dystans społeczny w odniesieniu do rodziców, dzieci
i pozostałych pracowników wynoszący min. 2 m.
6. Konsultacje dla uczniów.
1) Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII.
2) Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.
3) Uczniowie mogą uczestniczyć w konsultacjach po wypełnieniu przez rodziców
oświadczeń zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN (załącznik 1).
4) Powyższy dokument rodzic może pobrać ze strony szkoły lub wypełnić przy
wejściu do szkoły.
5) Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej.
6) Konsultacje będą odbywać się według określonego harmonogramu, który zostanie
przygotowany przez wicedyrektora w uzgodnieniu z nauczycielami i podany do
wiadomości uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik oraz stronę szkoły.
7) W grupie może przebywać do 12 uczniów, Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów
w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
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8) Przy określaniu liczby uczniów
niepełnosprawności uczniów.

w

grupie

uwzględnia

się

także

rodzaj

9) Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
10) Z sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
11) W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń –
1 ławka szkolna).
12) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
13) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie zabiera ze sobą żadnych przedmiotów
osobistych.
14) Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, zwracaj uwagę, aby uczniowie
często i regularnie myli ręce.
15) Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, aby uczniowie przed zajęciami i bezpośrednio
po nich unikali większych skupisk i zachowywali dystans przebywając na korytarzu.
16) Uczniowie nie korzystają z szafek uczniowskich, swoje rzeczy zabierają do sali,
w której odbywają się konsultacje.
17) Jeżeli uczeń nie może przyjść na konsultacje, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej
nauczycielowi, który będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
18) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
19) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
lekcyjnej.
20) Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:
• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
•

wychodzi do toalety,

•

kończy konsultacje i wychodzi z sali lekcyjnej.

7.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla dzieci.

1)

Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależeć od decyzji
rodziców dzieci i młodzieży.

2)

Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnia się możliwości szkoły oraz bezpieczne
warunki ich realizacji.

3)

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach po wypełnieniu przez rodziców oświadczeń
zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN (załącznik 1).

5

4)

Powyższy dokument rodzic może pobrać ze strony szkoły lub wypełnić przy wejściu
do szkoły.

W zakresie warunków sanitarnych:
1)

W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2)

Zapewnia się środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy
w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.

3)

Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest
konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.

4)

Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów
wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
i skorzystanie z teleporady medycznej.

5)

W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

6)

Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej
i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

7)

Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.

8)

Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku
ich złego samopoczucia.

9)

Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:
a) wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
•

higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

•

higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce),

b) uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej
(np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
•

przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,

•

po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

•

po usunięciu środków ochrony osobistej,

c) nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można
nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe
umycie, dezynfekcję rąk,
d) zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu
i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
e) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób
dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
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f) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie
odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
10)

W każdej sali zapewnia się specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony
indywidualnej.

11)

Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

12)

Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

13)

Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad
higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego
w powyższym zakresie.

14)

Regularne wietrzenie pomieszczeń.

15)

Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
•

regularne
czyszczenie
powierzchni
wspólnych,
np.:
klamek
wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

drzwi

•

dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł.

16)

W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez
uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed
rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

17)

Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi
i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, od uczestników zajęć oraz
od kadry prowadzącej te zajęcia.

18)

Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu
organizacji pracy i zajęć.

19)

Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.

20)

Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie
alkoholu (min. 60%).

21)

Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów,
klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem
wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy
zmianie grupy uczestników).

22)

Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu
dotykania oczu, nosa i ust.

23)

Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu
potrzeb dzieci i młodzieży.

24)

Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
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(Załącznik nr 1)
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH
PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RACIBORZU
Ja niżej podpisany/a deklaruję, iż moje dziecko
……………………………………………………………………………….
będzie brało udział w (właściwe podkreślić):
•

zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla
klas I-III w godzinach od ……..………….….. do ……..…..…….

•

zajęciach rewalidacyjnych,

•

konsultacjach dla uczniów klas VIII (od 25 maja 2020),

•

konsultacjach dla uczniów klas IV – VII (od 1 czerwca 2020).

organizowanych na terenie SP 4 w Raciborzu.
1. Imię i nazwisko rodziców:
………………………………………………………………………………….
2. Numer telefonu, pod którym będzie dostępny rodzic/opiekun prawny podczas pobytu
dziecka w szkole (ścieżka szybkiego dostępu):
……………………………………………………………………………………….......
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała dziecka na terenie placówki
(właściwe podkreślić).
Oświadczam, że dziecko po zakończonych zajęciach zostanie odebrane przez
rodzica/opiekuna prawnego lub
wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. (właściwe podkreślić).
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Zapoznałam/em się z zasadami organizacji zajęć w SP4 w Raciborzu podczas pandemii
COVID-19 oraz zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub
pracowników szkoły i zobowiązuję się do ich stosowania w kwestiach dotyczących
obowiązków rodziców.
Racibórz, dnia …………………………

Podpis rodzica składającego oświadczenie:…………………………………………..
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