Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 4
w Raciborzu od 18 stycznia 2021 zgodnie z wytycznymi
MEiN, MZ, GIS.
1. Do

szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
zakaźnego szpitala i służb medycznych.

oddziału

4. Przed wejściem do budynku szkoły należy zachować bezpieczny dystans

1,5m.
5. Wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk i osłony

ust i nosa.
6. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni

wspólnej szkoły (oznaczona strefa rodzica), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk)
8. Rodzice uczniów mają obowiązek przekazania wychowawcom numerów

telefonów w celu skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia w przypadku
niepokojących objawów chorobowych.
9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni
publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
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10.

Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem głównym, przy czym
klasy 1 drzwiami od strony podjazdu (z prawej strony), klasy 2 i 3
drzwiami przy schodach (z lewej strony).

11. Klasy korzystają z sal na różnych piętrach:

Klasy 1 na parterze budynku: 1a w sali 12, 1b w sali 11.
Klasy 2 na I piętrze: 2a w sali 32, 2b w sali 25.
Klasy 3 na II piętrze: 3a w sali 44 (szatnia w sali 43), 3b w sali 38 (szatnia
w sali 39).
12. Każda klasa korzysta z osobnego węzła sanitarnego.
13. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę

możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
14. W celu zapewnienia takiej organizacji pracy, która umożliwi zachowanie

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie
szkoły na korytarzach są wyznaczone strefy, w których przebywają
uczniowie poszczególnych klas podczas przerwy.
15. Opiekę na uczniami podczas przerwy sprawuje nauczyciel, który miał lekcje

z daną klasą przed przerwą.
stycznia wychowawcy oddziałów przypomną uczniom sposoby
dezynfekcji rąk. Zapoznają z procedurą organizacji zajęć, postępowania
podczas pobytu w szkole.

16. 18

17. Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz gimnastyki korekcyjnej odbywają się zgodnie z dotychczas
obowiązującym planem lekcji. O ewentualnych zmianach informację
rodzicom przekazuje wychowawca.
18. Zajęcia lekcyjne oddziałów będą odbywać się w jednej wyznaczonej na stałe

sali lekcyjnej (za wyjątkiem w-f i zajęć komputerowych).
19. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we
własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
20. 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.
21. W przypadku dzieci z alergią rodzice powinni sprawdzić, czy dziecko nie jest

uczulone na płyn znajdujący się w szkole, jeśli tak to zapewnić dziecku inny
płyn lub żel dezynfekujący.
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22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń
będzie odizolowany do odrębnego pomieszczenia, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie sekretariat powiadomi
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
23. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie

umyć, uprać lub dezynfekować usunięto.
24. Sprzęt w pracowni komputerowej będzie po każdej lekcji dezynfekowany.
25. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas

zajęć będą dezynfekowane po każdym oddziale przez nauczyciela.
26. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,

w których nie można zachować dystansu, ograniczono ćwiczenia i gry
kontaktowe.
28. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na

świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu wymaganej odległości
od osób trzecich.
29. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej.
30. Sale będą wietrzone, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie

zajęć.
31. Części wspólne (korytarze, schody, toalety itp.) co najmniej raz na godzinę.
32. Rekomenduje się zakrywanie ust i nosa podczas przebywania w części

wspólnej (na korytarzu, schodach, w pokoju nauczycielskim, itp.), gdy nie
jest zachowana bezpieczna odległość.
33. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
34. Zasady pracy w czasie zajęć świetlicowych opisuje regulamin świetlicy.
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35. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości

w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do
regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy,
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się zamiast
środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
36. Zasady

korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach- opisuje regulamin biblioteki.

37. Ustalono godziny pracy higienistki szkolnej uwzględniając wymagania

określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia:
Poniedziałek

8-15,

Czwartek

8-14.

38. Posiłki na stołówce będą wydawane zmianowo, osobno dla uczniów

poszczególnych klas 1-3.
39. Przy zmianowym wydawaniu posiłków będą czyszczone blaty stołów

i krzesła po każdej grupie.
40. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
41. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej

ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
42. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniają zasady dotyczące

organizacji zajęć lekcyjnych.
43. Wyłączono źródełka wody pitnej.
44. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub

chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie
alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie
przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty,
powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
45. 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.
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46. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
47. Monitorowane

są codzienne prace porządkowe, 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.

48. 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.
49. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
50. Przy wejściach do szkoły oraz na każdym piętrze umieszczono pojemniki na

zużyte środki ochrony osobistej.
51. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.
52. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu
z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.
• obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
• w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach
wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na
korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

5

