Organizacja pracy
Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Sarzynie
od 1 września 2020r.

Wprowadzenie
1 września 2020r. Szkoła Podstawowa w Sarzynie rozpoczyna pracę w tradycyjnej
formie kształcenia – Wariant A, zgodnie z wytycznymi GIS/MZ i MEN dla szkół i
placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, zajęcia stacjonarne w szkole będą mogły być częściowo lub w całości
zawieszone. Zostaną wówczas wprowadzone, w zależności od sytuacji, Warianty B
lub C.
Wychowawcy klasy są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z nową
organizacją pracy szkoły.

Organizacja pracy szkoły w Wariancie A
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun
prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.
I.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły
1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych
infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak katar, kaszel, gorączka, duszności, ból
mięśni, głowy, a także biegunka, utrata smaku i węchu.
2. Jeżeli dziecko jest leczone na chorobę przewlekłą, dającą objawy ze strony górnych
dróg oddechowych, rodzic niezwłocznie zgłasza ten fakty wychowawcy klasy i
przedkłada stosowne zaświadczenie lekarskie.
3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie
jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
4. Rodzic/opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły nie może
wchodzić do budynku szkoły. Wyjątek stanowią:


Rodzice/opiekunowie dzieci z klas pierwszych;



Rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych;



Rodzice/opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego;



Rodzice/opiekunowie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

5. Rodzic/opiekun przyprowadzający i odbierający dziecko stosują się do zasady - jeden
rodzic – jedno dziecko i zachowuje obowiązujący reżim sanitarny, tzn. maseczka,
dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego.
6. Rodzic/opiekun przebywa z dzieckiem tylko w szatni, nie może przekraczać progu sali
lekcyjnej i świetlicy.
7. W przedszkolu rodzice/opiekunowie wchodzą z dziećmi do szatni, zachowując reżim
sanitarny, oraz do przestrzeni wspólnej, gdzie w wyznaczonym miejscu przekazują
dziecko pracownikowi przedszkola.
8. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
9. Uczniowie wchodzą do szkoły wskazanymi wejściami:


Dzieci 3-5 lat – wejście do przedszkola;



Dzieci 6 lat – wejście główne do szkoły – drzwi po lewej stronie;



Uczniowie kl. I-VI – wejście główne do szkoły – drzwi po prawej stronie;



Uczniowie kl. VII-VIII – wejście od strony SDŚ – dawne wejście do gimnazjum.

10. W szatniach/miejscach wskazanych na szatnie uczniowie zobowiązani są używać
maseczek i zachowywać dystans społeczny.
11. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin. Wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci trzyletnie ze względu na okres
adaptacyjny w przedszkolu.
12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
13. Po wejściu do szkoły uczeń kieruje się bezpośrednio do wyznaczonych miejsc na
szatnie, zdejmuje odzież wierzchnią, zmienia obuwie i niezwłocznie udaje się do swojej
sali.

II.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę
zasłaniającą nos i usta, zdezynfekować dłonie i zachować dystans społeczny.
2. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z klasy pierwszej i dziecko posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oczekuje na dziecko pod salą lekcyjną,
zachowując reżim sanitarny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami.
3. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy sygnalizuje swoje przybycie
uchyleniem drzwi i oczekuje na przyjście dziecka, zachowując reżim sanitarny.
4. Przy odbiorze dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie sygnalizują swoje przybycie
dzwonkiem i oczekują w przestrzeni wspólnej na przyprowadzenie dziecka,
zachowując reżim sanitarny.
5. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do
oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
6. Rodzic/opiekun, niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie
z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Uczeń klasy II – VIII, który nie korzysta z opieki świetlicowej, po zakończonych
zajęciach udaje się do szatni i do dedykowanego dla siebie wyjścia, w celu opuszczenia
budynku szkoły. Niezwłocznie po wyjściu z sali lekcyjnej nakłada maseczkę na nos i
usta.
8. Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć udaje się do sekretariatu
szkoły, zgłasza ten fakt, a następnie oczekuje w holu szkoły na przyprowadzenie

dziecka przez pracownika, zachowując reżim sanitarny.

Pobyt uczniów w szkole
1. Uczniowie uczą się w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej:


Dzieci przedszkolne w salach dedykowanych swoim grupom wiekowym;



Uczniowie szkoły:
1a – sala nr 6
1b – sala nr 8
2a – sala nr 10
2b – sala nr 9
3a – sala nr 3
3b – sala nr 7
4a – sala nr 4
4b – sala nr 12
5a – sala nr 14
5b – sala nr 13
6a – sala nr 15
6b – sala nr 11
7a – sala nr 18
7b –sala nr 19
7c – sala nr 22
8a – sala nr 20
8b – sala nr 21

2. Uczniowie korzystają z innych sal lekcyjnych tylko w trakcie lekcji informatyki (sala nr 17) i
zajęć międzyoddziałowych z języków obcych.
3. Zajęcia dodatkowe odbywają się w stałych pomieszczeniach (gabinet pedagoga, gabinet
logopedy, sala SI, sala do zajęć rewalidacyjnych, sale lekcyjne), przypisanych do
dziecka/grupy dzieci.
4. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej
lub w sali zabaw.

5. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej spędzają czas pod opieką nauczyciela w
świetlicy szkolnej.
6. Z maseczek/przyłbic uczniowie korzystają obowiązkowo w przestrzeni wspólnej, np. w
szatniach. W trakcie lekcji maseczki/przyłbice nie są wymagane, chyba że taką decyzję
podejmą rodzice dziecka lub zmienią się wytyczne w tej kwestii.
7. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący
zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia
w godzinnych odstępach czasowych.
8. Uczniowie spędzają przerwy w przypisanych salach lekcyjnych, pod opieką nauczycieli.
Zaleca się, aby nauczyciele jak najczęściej wychodzili z uczniami na świeże powietrze.
9. Z toalety uczniowie korzystają w trakcie lekcji, zgłaszając ten fakt nauczycielowi.
10. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej tylko w czasie wyznaczonym na zjedzenie
obiadu dla danej klasy.
11. Uczniowie mogą korzystać z automatu z żywnością, zachowując reżim sanitarny.
12. Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają na godzinach z wychowawcą – udają się do
biblioteki całym zespołem klasowym pod opieką wychowawcy.
13. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed
wejściem do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego
powietrza.
14. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne,
pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez
innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory
sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować
po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
15. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych
nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego
nauczyciela lub pracownika obsługi.
16. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć i w trakcie przerw czuwa nad bezpieczeństwem
dzieci.
17. Podczas wychodzenia grupy uczniów z sali należy zachować porządek i dystans
społeczny.
18. Nauczyciele prowadzący lekcje zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, klawiatury komputera
i zachowania dystansu społecznego w stosunku do uczniów i innych nauczycieli/pomocy
nauczycieli przebywających w sali lekcyjnej.
19. Uczniowie klas korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych, nie wymieniają się
nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
20. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice
dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu
do zajęć i konsultacji.

21. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania uczniom o obowiązujących zasadach.
22. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani
podawać lekarstw.
23. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) nauczyciel niezwłocznie wykonuje telefon do
sekretariatu szkoły, aby dyrektor wydał dyspozycje w sprawie odizolowania dziecka lub też
przekazuje ucznia nauczycielowi wspomagającemu/pomocy nauczyciela. Dziecko jest
izolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od
innych osób. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu
pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Izolatoria znajdują się:


W budynku szkoły podstawowej – gabinet higienistki szkolnej;



W budynku przedszkola- gabinet zajęć logopedycznych.

24. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ze szkoły
dziecka, które ma objawy chorobowe COVID-19 i konsultacji z lekarzem.
25. W celu skutecznej komunikacji rodzice/opiekunowie muszą udostępnić wychowawcom
aktualne numery telefonów kontaktowych. W przypadku braku możliwości kontaktu
telefonicznego np. ze względu na charakter pracy, rodzice/opiekunowie są zobowiązani do
udostępnienia alternatywnych nr telefonów członków rodziny, którzy będą mogli w razie
konieczności odebrać dziecko ze szkoły.

Korzystanie z placu zabaw i boiska szkolnego
1. Zgodnie z wytycznymi GIS uczniowie powinni spędzać jak najwięcej czasu na świeżym
powietrzu.
2. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób
upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
3. Dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli korzystają z placu zabaw
i boisk szkolnych przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
4. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej
strefie.
5. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
6. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
7. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina
dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca
uwagę
na
obowiązujące
w
szkole
Regulaminy
korzystania
z boiska i placu zabaw.

8. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające
bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela
muszą uwzględniać dystans społeczny.
9. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów.
10. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie
wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
11. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci.
Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu
przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
12. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem – mydłem bakteriobójczym lub środkiem dezynfekcyjnym.
13. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane
poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy
uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa
uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach
dezynfekcji.

Wydawanie posiłków

1. Uczniowie klas I-III udają się na stołówkę całą klasą wraz z nauczycielem.
2. Klasy IV-VIII korzystają ze stołówki szkolnej na wskazanych przerwach i przy wyznaczonych
dla danej klasy stolikach.
3. Przed posiłkiem nauczyciel myje z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła
antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk. Dzieci starsze dezynfekują dłonie przed
wejściem do stołówki i przy jej opuszczaniu.
4. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, pracownik
techniczny dezynfekuje stoły i krzesła w miejscu wydawania posiłku.
5. O wyznaczonej dla grupy godzinie uczniowie zajmują wskazane dla siebie miejsca i
oczekują na podanie posiłku. Obiad wydaje pracownik szkoły wyposażony w środki
bezpieczeństwa.
6. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie
czynności higienicznych zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
7. Pracownik obsługi myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków, przygotowując
pomieszczenie na przyjęcie kolejnej grupy.
8. Posiłki dla poszczególnych klas wydawane są w następujących godzinach:


10.20 – kl. 1a, 2a



10.45 – kl. 2b, 3b



11.15 – kl. 4ab, 5ab



11.40- kl. 3a, 1b



12.15 – kl. 6ab, 7abc, 8ab

9. Śniadania i obiady w przedszkolu wydawane są dla poszczególnych grup w jadalni na
terenie przedszkola w ustalonych godzinach.
10. Naczynia są myte w zmywarce w min. 60 stopniach Celsjusza lub wyparzane.
11. Posiłki przygotowuje kuchnia szkolna z zachowanie ogólnych zasad HACCAP oraz reżimu
sanitarnego.

Dezynfekcja pomieszczeń, zabawek i pomocy dydaktycznych

1.Wszystkie pomieszczenia w szkole są regularnie sprzątane i dezynfekowane po
zakończonych zajęciach.
2. Klamki, poręcze schodów, wyłączniki oraz armatura łazienkowa dezynfekowane są co
godzinę.
3. Blaty stolików i oparcia krzesełek przecierane są ściereczką nasączoną płynem
dezynfekującym.
4. Podłogi w klasach, łazienki oraz korytarze i klatki schodowe dezynfekowane są w sposób
natryskowy, a następnie gruntownie wietrzone.
5. Dywany w salach szkolnych i przedszkolnych są dezynfekowane natryskowo, a następnie
przecierane szczotką, aby umożliwić wniknięcie płynu dezynfekującego we włókna. Po
dezynfekcji pomieszczenie jest wietrzone, a następnie ozonowane.
6. Zabawki w przedszkolu i pomoce dydaktyczne w szkole powinny być dezynfekowane po
każdych zajęciach poprzez spryskanie lub przetarcie nietoksycznym preparatem
dezynfekującym i pozostawienie do wyschnięcia.
7. Konstrukcja zabawowa w sali zabaw oraz sprzęt na placu zabaw dezynfekowane są
natryskowo po każdej grupie.
8. Sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdym użyciu poprzez przetarcie ściereczką
nasyconą płynem dezynfekującym.
9. Klawiatury komputerów, myszki, stoliki i oparcia krzesełek dezynfekowane są po każdych
zajęciach informatycznych poprzez przetarcie szczoteczką nasyconą płynem dezynfekującym.
10. Biurka oraz klawiatury komputerów w salach lekcyjnych dezynfekują nauczyciele przed
przystąpieniem do pracy, przecierając ściereczką nasyconą płynem dezynfekującym.
11. Prace porządkowe i dezynfekcyjne odnotowywane są w planie sprzątania każdego
pomieszczenia.

12. W trakcie prac porządkowo – dezynfekcyjnych pracownicy obsługi zobligowani są do
stosowania maseczek/przyłbic, rękawiczek oraz zachowania dystansu społecznego.

Zasady komunikacji rodziców ze szkołą

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub w szczególnych sytuacjach
bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans
społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i
wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu i zgłasza się do sekretariatu
szkoły, gdzie jego obecność na terenie szkoły jest odnotowana.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania
szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik Librus, mailowo lub
telefonicznie.
5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem lub
wicedyrektorem szkoły – tel. 17 24 13 859, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny Librus.

