PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH KONSULTACJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY
W ZABRZU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. poz. 844
ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2018 poz. 2410 z póź. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
410).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 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. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781
5. Rekomendacje Ministerstwa
Zdrowia, GIS i MEN dotyczące organizacji
konsultacji dla uczniów szkół podstawowych.

Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów na zajęciach konsultacji w Szkole Podstawowej
nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców oraz
pracowników
jest
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej
nr
28
im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązana jest kadra
pedagogiczna i niepedagogiczna, uczniowie biorący udział w zajęciach konsultacji
organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
w Zabrzu oraz ich rodzice.

Informacje ogólne

1. Do szkoły, na zajęcia konsultacji, może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jeżeli uczniowie są do szkoły przyprowadzani/odbierani to wyłącznie przez osoby
zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczniowi nie wolno
przychodzić do szkoły.
4. Numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych są umieszczone przy wejściu
głównym do szkoły.
5. Przed wejściem do budynku szkoły zapewniona jest możliwość skorzystania z płynu
dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona informacja o sposobie jego użycia oraz
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
6. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub
zakładania rękawiczek ochronnych, posiadania zakrytych usta i nosa oraz nie
przekraczania obowiązujących stref przebywania.
7. Jeżeli istnieją jakieś przeciwwskazania do używania środków dezynfekcyjnych uczeń
powinien umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem do i wyjściem
ze szkoły.
8. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, 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 oraz klawiatur
i włączników.
9. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się 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.
10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
11. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
12. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej
– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
14. W zajęciach konsultacji mogą uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzice
podpisali zgody i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej procedury.
Zasady przychodzenia dzieci na zajęcia
1. Szkoła organizuje zajęcia konsultacji dla uczniów kl. 4 – 8 w wyznaczone dni
o i wyznaczonych godzinach.
2. Uczniowie klas 4 – 8 przychodzą na zajęcia / wracają do domu samodzielnie lub są
przyprowadzania / odprowadzani przez rodziców.
3. Rodzice muszą zabezpieczyć dzieci w środki ochrony osobistej zarówno podczas
drogi do i ze szkoły oraz na czas pobytu w szkole (maseczki zakrywające usta i nos).
4. Uczniowie czekający na zajęcia przed budynkiem szkoły muszą zachować dystans
społeczny w stosunku do innych uczniów lub rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły, czekając
przed budynkiem szkoły, mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie
2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
8. O wyznaczonej godzinie nauczyciel prowadzący konsultacje odbiera swoją grupę
uczniów przy wejściu do szkoły.
9. Przed wejściem do szkoły nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury każdego ucznia
za pomocą termometru bezdotykowego.
10. Po dokonaniu pomiaru temperatury uczeń jest zobowiązany zdezynfekować / umyć
ręce.
11. Uczniowie wraz z nauczycielem udają się do sali lekcyjnej, w której odbywają się
konsultacje.
12. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudnia stykanie się ze
sobą poszczególnych grup uczniów.
13. W celu zapobiegania większych skupisk uczniów w jednym miejscu,
nauczyciel, prowadzący konsultacje, ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę
z szafek przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
14. Po zakończeniu konsultacji nauczyciel odprowadza grupę do wyjścia ze szkoły.
Przed opuszczeniem budynku szkoły uczeń zobowiązany jest dezynfekować / umyć ręce.
Organizacja zajęć
1. Zajęcia konsultacji odbywają się w wyznaczonej sali, która jest regularnie
dezynfekowana.
2. Sala lekcyjna, w której odbywają się zajęcia jest wietrzona przynajmniej raz na
godzinę. Dopuszczalne jest wietrzenie sali w trakcie zajęć.
3. Zajęcia konsultacji prowadzone są w grupie, w której może przebywać do 12 uczniów.
4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
1 osobę (uczniów i nauczycieli).
5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
7. Uczniowi nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
8. Uczniowi nie wolno przynosić i spożywać jedzenia na terenie szkoły.
9. Uczeń może przynieść ze sobą picie w szczelnym opakowaniu, nie wolno mu jednak
dzielić się tym piciem z innymi uczniami.
10. Pomieszczenie po zakończonych zajęciach jest dezynfekowane. Odbywa się
czyszczenie powierzchni wspólnych m.in. klamek, drzwi wejściowych, blatów, oparć
krzeseł. Dezynfekowane są również powierzchnie dotykowe m.in. biurko, stoliki/ ławki,

klawiatura, myszka, włączniki świateł. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle
przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Podejmowane działania w przypadku wystąpienia objawów choroby
COVID-19 u ucznia

zakaźnej

1. Szkoła ustala / zapewnia sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia.
2. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora
szkoły oraz telefonicznie rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
3. Opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez dyrektora pracownik, który
kontroluje stan zdrowia i sprawdza temperaturę dziecka.
4. Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica, dyrektor
szkoły wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia
dziecka.
5. Szkoła kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu
wdrożenia odpowiednich procedur.

Podejmowane działania w przypadku wystąpienia objawów choroby
COVID-19 u pracownika szkoły

zakaźnej

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa sie go od pracy
umieszczając w odizolowanym pomieszczeniu. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych
grup uczniów, powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekuje się
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowuje się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w obszarach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
Postanowienia końcowe
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.

