Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas działalności Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 2 STO w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego
związanego z chorobą zakaźną Covid-19
Podstawa prawna:
•Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w
zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
Organizacja nauki w szkole
1. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.00 do 18.00.
2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły.
4. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad
higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej oraz aktualnych zaleceń i
wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i inne organy upoważnione do
takich decyzji w okresie zagrożenia epidemią
5. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar
temperatury dziecka przy wejściu do szkoły oraz w każdym innym czasie w trakcie
pobytu dziecka na terenie placówki szkolnej.
6. Rodzice wyposażają dziecko w maseczkę lub przyłbicę.
7. Przyprowadzenie dzieci do szkoły następuje w godzinach: 7.00-7.55. Zaleca się jednak
przyjście dziecka co najmniej 10 min przed rozpoczęciem lekcji.
8. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest do/ze szkoły tylko przez jednego
rodzica/opiekuna.
9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
10. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły mają zasłonięcie usta i nos maseczką lub
przyłbicą.
11. Przy wejściu do szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk zgodnie z instrukcją
(przy każdym wejściu do szkoły znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk)
oraz przejście przez matę dezynfekującą znajdującą się przy wejściu.
12. Rodzice zachowują dystans do kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem, pracownika
szkoły min. 1,5 m.
13. Rodzice i opiekunowie uczniów klas IV – VIII przyprowadzający/odbierający dzieci
do/ze szkoły nie mogą wejść do budynku szkolnego.

14. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II – III przyprowadzający/odprowadzający dzieci
do/ze szkoły mogą wejść tylko na teren szatni.
15. Rodzice uczniów klas 0 – I mogą odprowadzić dziecko do sali lekcyjnej przestrzegając
zasad sanitarnych.
16. Uczniowie klas 0 – V wchodzą do szkoły wejściem od ul. Marchołta, po zmianie
obuwia w szatni udają się do swoich sal.
17. Uczniowie klas VI – VIII wchodzą do szkoły wejściem ewakuacyjnym od ul. Dziatwy i
udają się bezpośrednio do swoich klas.
18. Pierwsza lekcja dla klas V i VI rozpoczyna się o godz. 7.45.
19. Druga lekcja dla wszystkich klas rozpoczyna już jednakowo dla wszystkich klas o godz.
8.50.
20. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne przybory i nie wymieniają się nimi z
pozostałymi uczniami.
21. W szkole obowiązuje zmiana obuwia.
22. Wejściem przy sekretariacie wchodzą tylko pracownicy szkoły oraz osoby
zainteresowane kontaktem z sekretariatem.
23. Zajęcia z uczniami będą prowadzone w miarę możliwości w stałych salach lekcyjnych.
24. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
25. Pomoce dydaktyczne wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdej lekcji.
26. Obowiązkiem nauczycieli i pani woźnej jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
27. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas
przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.
28. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali
w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na
korytarzach szkolnych.
29. Wychodzenie uczniów z klas w czasie przerw na korytarz odbywa się zgodnie z
harmonogramem.
30. Uczniowie opuszczając swoją salę zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
31. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć jak najczęściej na świeżym powietrzu
na dziedzińcu szkoły lub w Parku Henrykowskim.
32. W kolejce do automatu z przekąskami podczas przerw uczniowie powinni zachować
dystans co najmniej 1,5m od siebie. Automat będzie dezynfekowany po każdej
przerwie.
33. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z
nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5m.
34. Przy drzwiach wejściowych do budynku w godzinach porannych sprawowany jest
dyżur wyznaczonych pracowników placówki.
35. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
36. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji. Czas prowadzenia zajęć
wynosi od 30 do 60 min.

37. Stacjonarne zajęcia szkolne odbywają według planu lekcji.
38. Zajęcia lekcyjne on-line będą odbywały się według odrębnego planu zajęć
przygotowanego w oparciu o plan stacjonarny.
39. W czasie stacjonarnej nauki odbywają się tylko zajęcia dodatkowe prowadzone przez
nauczycieli zatrudnionych w szkole. Odwołane są zajęcia prowadzone przez osoby z
zewnątrz.
40. W okresie stanu epidemii zawiesza się wyjazdy na białe/zielone szkoły, wycieczki
szkolne, z wyjątkiem wyjść w ramach obowiązującego programu edukacyjnego.
41. Przerwy dla klas I – III organizują nauczyciele adekwatnie do potrzeb uczniów. Wyjścia
na korytarz odbywają się zgodnie z harmonogramem.
42. W czasie obowiązywania stanu epidemii rekomendowany jest ograniczony osobisty
kontakt nauczycieli, pracowników administracji z rodzicami i opiekunami prawnymi.
Zaleca się zdalne formy komunikacji: Librus, mail, telefon.
43. Zebrania klasowe z wychowawcami oraz spotkania indywidualne z nauczycielami w
okresie stanu epidemii będą organizowane za pomocą Microsoft Teams.
44. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego przekazania informacji o kontakcie
członków najbliższej rodziny z osobami zakażonymi koronawirusem lub objętymi
kwarantanną.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Nauczyciele oraz personel pomocniczy regularnie myją ręce wodą z mydłem i
dezynfekują je odpowiednimi środkami.
2. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły
ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z dziedzińca
szkoły oraz parku, po skorzystaniu z toalety.
3. Wyznaczony pracownik szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,
włączników światła.
4. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym zakresie wietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie byty narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
6. W budynku szkoły znajdują się plakaty informujące o dostępnych płynach
dezynfekujących, obowiązku zasłaniana ust i nosa w częściach wspólnych, zasadach
przestrzegania higieny.
7. We wszystkich pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne dostępne są
płyny do dezynfekcji rąk pod nadzorem nauczycieli.
8. Po zakończeniu zajęć pomieszczenia w szkole są dezynfekowane.

Gastronomia
1. Korzystając z dystrybutora wody uczniowie używają tylko swoich pojemników lub
jednorazowych kubków.
2. Uczniowie przynoszą do szkoły swoje śniadanie oraz napoje i spożywają je w swoich
klasach. Rekomendujemy powstrzymanie się od dzielenia się pokarmami bądź
napojami przez uczniów.
3. Obiady dostarczane są do szkoły przez restaurację Carska z Legionowa.
4. Odstęp przy pracy stanowiskowej w kuchni wynosi minimum 1,5m. Obowiązują
zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń, sztućców używanych w stołówce szkolnej. Obowiązuje
dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek po każdej przerwie obiadowej.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
i wyparzane w temperaturze 60 stopni C.
6. Obiady będą wydawane w systemie zmianowym zgodnie z harmonogramem oraz w
miarę możliwości uczniowie będą rozsadzani z zachowaniem bezpiecznego odstępu
między nimi.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów chorobowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie.
2. W szkole wyznaczona jest izolatka (wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) - pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
3. Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o
swojej nieobecności. Powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem i/lub stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia
koronawirusem.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od
pracy. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.
10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest poddawany gruntownemu
sprzątaniu zgodnie z procedurami.
11. Pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem
indywidualnym.
4. Pracownik oczekuje na transport w izolatce lub w innym wyznaczonym
pomieszczeniu. Na czas oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową
maseczkę.

12. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w
tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
13. W tym czasie pracownik szkoły na jego wniosek i za zgodą Dyrektora Szkoły może
kontynuować nauczanie wyłącznie za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie
rodziców/opiekunów o wystąpieniu objawów.
2. Rodziców/opiekunów o wystąpieniu objawów u ucznia powiadamia wychowawca lub
sekretariat szkoły.
3. Uczeń musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym
zapewnionym przez rodziców.
4. Uczeń oczekuje na transport w izolatce lub w innym wydzielonym pomieszczeniu, w
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od
innych co najmniej 2m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę
osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.
5. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
6. W czasie oczekiwania na:
zakończenie nadzoru epidemicznego,
zakończenie kwarantanny,
zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na
Covid-19
dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.
Dodatkowe obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w
szczególności:
a) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,
b) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego
i pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych do zajęć,
c) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a
w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,
d) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy
sprzyjającej pogodzie,
e) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać
budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody, przy opuszczaniu sali
zasłaniają usta i nos maseczką lub przyłbicą,

f) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym
powietrzu,
g) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia
dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej:
pracowników, uczniów, rodziców/opiekunów i osób trzecich przebywających na
terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

