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Bystra, sierpień 2020

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE W CZASIE EPIDEMII:

 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.
 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.
 Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie
z płynu do dezynfekcji rąk.
 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły minimum 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).
 W miarę możliwości ograniczone jest 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.
 W szkole zapewnione są sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji
z opiekunami ucznia. W sekretariacie szkoły i dzienniku elektronicznym
znajdują się aktualne wykazy telefonów rodziców.

 Szkoła posiada 2 termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane po
użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów, niż
termometr bezdotykowy, są one dezynfekowane po każdym użyciu.
 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę czy kaszel,
należy odizolować ucznia w gabinecie pielęgniarki szkolnej, zapewniając
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu). Do czasu przybycia rodziców opiekę nad uczniem sprawuje
pielęgniarka szkolna lub pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 Przy wejściu do szatni umieszczone są środki do dezynfekcji rąk. Po
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce.
 W celu ograniczenia dużego skupiska uczniów w szatniach, uczniowie
z poszczególnych klas przychodzą do szkoły w różnych godzinach: na
pierwszą lub drugą godzinę lekcyjną.
 Po przebraniu się uczeń udaje się do wyznaczonej dla danej klasy sali lub
na świetlicę. Zabrania się przebywania uczniów w szatni bez ważnego
powodu.
 W czasie przerw, na korytarzach szkolnych uczniowie mają obowiązek
noszenia maseczek lub przyłbic. Natomiast w salach i świetlicy szkolnej, po
zajęciu miejsc, mogą je ściągnąć na czas trwania lekcji, zajęć, obiadu.
 W szkole każda klasa ma przypisaną salę, w której odbywa się większość
zajęć (oprócz informatyki i wychowania fizycznego):
kl. I s. 10
kl. II s. 9
kl. III s. 8
kl. IV s.6
kl. V s. 1
kl. VI s. 2 / VI b s. 3
kl. VII s. 5
kl. VIII s. 4
 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna)
i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy,
tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości
należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich
dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej
sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
 W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.
Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok
szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
 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.
 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w sali nr 8. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem
opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Wprowadza się po trzy przerwy śniadaniowe i dwie/trzy przerwy obiadowe
dla uczniów klas I – III i IV- VIII:
PRZERWY ŚNIADANIOWE:
godz. 8.25 kl. III
godz. 8.45 kl. IV i V
godz. 9.00 kl. II
godz. 9.20 kl. I
godz. 9.45 kl. VI
godz. 10.35 kl. VII i VIII
PRZERWY OBIADOWE:
godz. 11.30 kl. IV, V
godz. 11.45 lub 12.45 kl. I-III (w zależności od zakończenia lekcji)
godz. 12.30 kl. VI
godz. 13.30 kl. VII, VIII
Dzięki takiemu układowi przerw śniadaniowych i obiadowych będzie
możliwe utrzymanie dystansu społecznego między uczniami klas IV -VIII
na korytarzach szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.


Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole wg zasad ustalonych przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, ale nie będących w sprzeczności
z niniejszym regulaminem funkcjonowania szkoły.

 W regulaminie biblioteki ustalono i upowszechniono zasady korzystania
z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotece.
 We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania
ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 W czasie trwania epidemii szkoła nie zapewnia uczniom wody pitnej
z dystrybutorów.

MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE PRZEZ JEJ
DYREKTORA ZE WZGLĘDU NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ
EPIDEMIOLOGICZNĄ, KTÓRA MOŻE ZAGRAŻAĆ ZDROWIU
UCZNIÓW.

1. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia po spełnieniu następujących
warunków:
a) zaistniała aktualna sytuacja epidemiologiczna, która może zagrażać zdrowiu
uczniów,
b) otrzymał zgodę organu prowadzącego,
c) otrzymał pozytywną opinię
inspektora sanitarnego.

właściwego

państwowego

powiatowego

2. W sytuacji konieczności podjęcia pilnych działań – wydanie zgody i opinii
może nastąpić (poza domyślną formą pisemną) także ustnie, pisemnie
w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku
treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki,
adnotacji lub w inny sposób.
3. Zawieszanie zajęć dotyczy zarówno osób (grupy, grupy wychowawczej,
oddziału, klasy lub etapu edukacyjnego), jak i zajęć (w części lub całości).
4. O zawieszeniu zajęć, w związku z sytuacją epidemiologiczną, będzie
zawiadamiany organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. Jeżeli funkcjonowanie szkoły zostało w całości lub w części ograniczone
zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

MOŻLIWE WARIANTY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Od 1 września 2020 r. standardowym sposobem organizacji zajęć w szkole
są zajęcia tradycyjne. 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
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 może podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli
kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarnoepidemiologiczna 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 jest 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 dzieci, które
mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologicznopedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich
kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.

Wariant C
Dyrektor szkoły może 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.

ZALECENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
W STREFIE CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ
 Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.,
w tym w zakresie:
1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
2) gastronomii,
3) organizacji pracy burs/internatu,
4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły i uczniów.
Dyrektor może dodatkowo:
 ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
 ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
 ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
w strefach wydzielonych;
 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust
i nosa (korytarze, szatnia);
 wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie
dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu,
urządzeń, maszyn;
 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust
i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
 wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna
klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną
klasą odbywają się w jednej sali);
 ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć
świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie
czerwonej i żółtej);
 mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy
wejściu do szkoły, a w przypadku, gdy jest ona równa albo przekracza 38°C,

pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady
medycznej;
 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub
pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej –
należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu
odebrania dziecka ze szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z
teleporady medycznej,
 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;
 wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
 zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj.
w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie
ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze
szkołą na ten czas.
Opracowano na podstawie:
 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.
 Zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek
w strefie czerwonej/żółtej
 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz. U. 2020,
poz. 1386)
 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020,
poz. 1389)
 Rozporządzenia MEN z dnia ….. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(art. 30c upo) https://legislacja.gov.pl/projekt/12336966
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