REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I PRACOWNIKÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI
W BUJAKOWIE
W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 ROK SZKOLNY 2020/21
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art.
8a ust. 5 pkt 2.
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.) zarządza się, co następuje.
- Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
- Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID - 19.

I.OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY.
§1
1.Na terenie szkoły w częściach wspólnych tj. na korytarzach, schodach, w szatniach
toaletach, wejściu do jadalni obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic przez
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły w związku z brakiem możliwości
zachowania dystansu 1,5m wynikającego z wymiaru w/w części wspólnych
2.Na terenie szkoły wprowadza się ograniczenie przebywania postronnych do
niezbędnego minimum
3.Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły lub innymi pytaniami
dotyczącymi pracy szkoły i uczniów należy kierować na adres e-mailowy szkoły,
na mobidziennik lub telefonicznie. Numery kontaktowe umieszczone są na drzwiach
szkoły .Adresy e-mailowe sekretariat@zsbujakow.pl dyrektor@zsbujakow.pl
4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z
niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i
narzędzi.
5. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych
6.Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą
zakrywać ust i nosa za wyjątkiem miejsc gdzie przebywają w przestrzeni wspólnej z uczniami
i nauczycielami tj. podczas przerw, wydawania obiadów, herbaty, nadzorowania uczniów w
szatniach i innych miejscach wskazanych przez dyrekcję.
7.W szkole wyznaczona jest sala – izolatorium (gabinet pielęgniarki) jako pomieszczenie do
odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub
pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący
8.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować obowiązujący dystans społeczny,
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w każdej przestrzeni szkoły oraz korzystać z maseczek lub przyłbic
9.Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące
sposoby postępowania: mycie rąk, użycie płynu dezynfekcyjnego, nakładanie maseczek,
nakładanie rękawic.
10.Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku umieszczono numery
alarmowe, numery telefonów do właściwej stacji epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku objawów chorobowych.
11. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym przy ,którym umieszczony płyn
dezynfekujący oraz informacja o sposobie jego użycia.
12.W ciągu dnia będzie odbywała się dezynfekcja powierzchni użytkowych, dotykowych:
poręczy, klamek, wyłączników na korytarzach szkolnych. Codziennie po skończonych
zajęciach będzie odbywała się całościowa dezynfekcja całych sal.
13.Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych,( codzienne karty monitoringu)
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.
14. 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.
15.W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszczono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcję do dezynfekcji rąk.
16. Na parterze szkoły znajduje się pojemnik na zużyte maski i rękawice jednorazowe.

II. ZASADY POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY ZWIĄZANE
Z POBYTEM UCZNIÓW.
§2.
1. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły nie wchodzą z nim na teren szkoły.
2. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby (bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych), a także jeżeli
dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
3. Dziecko w czasie pobytu w szkole objęte jest opieką nauczyciela lub upoważnionego
pracownika szkoły.
4. Zajęcia danej klasy organizowane są w miarę możliwości w jednej sali lekcyjnej.
5. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa
obecnie obowiązują w szkole.
6. Dziecko przychodzące do szkoły musi mieć założoną dopasowaną maseczkę ochronną
w innym przypadku nie zostanie wpuszczone na teren placówki.
7. Dziecko przebywa w maseczce na całym terenie szkoły za wyjątkiem sal lekcyjnych
i stołówki, gdzie może ją zdjąć i przechować w przyniesionym przez siebie pojemniku lub
woreczku.
8. Wietrzenie sal lekcyjnych odbywa się w czasie, gdy uczniowie przebywają na korytarzu.
9. Uczniowie korzystają w szkole z własnych przyborów, książek i materiałów.
10. Nauczyciele korzystają w pracy z uczniem tylko z tych pomocy dydaktycznych, które są
możliwe do dezynfekcji lub przeszły kwarantannę czasową.
11. Sale, zabawki, pomoce dydaktyczne, stoły, stoliki, klamki, uchwyty, wyłączniki światła –
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każdego dnia są dezynfekowane po zajęciach.
12. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona w miarę potrzeby zgodnie z wytycznymi.
13. Uczeń, który korzysta z toalety myje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach
instrukcją.
14. W okresie trwania stanu epidemii ograniczone są wszystkie wyjścia poza teren szkoły.
15. Uczniowie mogą wyjść na boiska szkole tylko pod opieką nauczyciela.
16. Na boiskach szkolnych podczas przerw uczniów obowiązują maseczki a nauczycieli
maseczki lub przyłbice.
17. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurą, nauczyciel może zadzwonić do
sekretariatu, dyrektora lub wicedyrektorów, gdzie uzyska pomoc.
III. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI
ORAZ PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY ORAZ JEJ OPUSZCZANIA PO
ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH.
§3.
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 lub w izolacji.
2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Przyprowadzanie dziecka KLAS I – III do placówki: oraz opuszczanie terenu szkoły:
1)dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka
lub osoby przez nie upoważnione na piśmie. Osoby te muszą bezwzględnie zdrowe.
Rodzice mogą podchodzić z dziećmi wyłącznie do drzwi wejściowych szkoły z
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 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).
2).przebywanie osób z zewnątrz w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu kontaktu – numery telefonów umieszczone są na drzwiach
wejściowych szkoły.
3) każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek skorzystania z płynu
dezynfekującego do rąk.
4) przekazanie dziecka odbywa się przy drzwiach wejściowych do placówki celem
ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce.
5) przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce a w przypadku uczulenia na płyn
dezynfekujący natychmiast je myją . O fakcie uczulenia rodzic ma obowiązek
powiadomić na piśmie przez mobidziennik wychowawcę klasy.
6) dziecko wchodzi na teren szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos.
7) dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub osoby przez nie
upoważnione na piśmie od pracownika szkoły / nauczyciela w drzwiach budynku o
godzinie zakończenia zajęć lub ujętych w deklaracji świetlicy. Obowiązuje zakaz
wstępu osób trzecich na teren szkoły.
4.Przychodzenie uczniów klas IV-VIII do szkoły oraz opuszczanie terenu szkoły:
1)uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć w
danym dniu zgodnie z planem lekcji ,
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2) przed wejściem do placówki każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk z godnie
z wywieszoną instrukcją,
3) w przypadku uczulenia ucznia na płyn dezynfekujący , rodzic ma obowiązek
powiadomić na piśmie o tym fakcie wychowawcę poprzez mobidziennik,- w tym
przypadku uczeń po wejściu do szkoły myje ręce,
4)uczeń wchodzi na teren szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos,
5)po wejściu do szkoły uczeń udaje się w maseczce do szatni w celu zmiany obuwia,
6)ucznia obowiązuje nakaz przebywania w maseczce na korytarzu, w toaletach, na
schodach na wejściu i wyjściu z jadalni w związku z przebywaniem w części wspólnej
oraz z braku możliwości zachowania dystansu społecznego wynikającego z
niewystarczającego wymiaru w/w części wspólnych
7)po wejściu do klasy uczeń zdejmuje maseczkę ochronną i chowa ją do pojemnika lub
woreczka.
8)uczeń opuszcza budynek i teren szkoły niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
5.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego przez osoby przez nich
upoważnione oraz za samodzielne przyjście do i wyjście z placówki dziecka.
6. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu przyjęcia dziecka do
placówki.

IV . DODATKOWE WYTYCZNE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
§4.

RODZICE
Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania wychowawcy aktualnych numerów
telefonów, które w razie konieczności umożliwią natychmiastowy z nim kontakt.
2.
Nie posyłają dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
3.
Dokonują pomiaru temperatury przed wyjściem dziecka do szkoły w celu
uniknięcia sytuacji odmowy wejścia dziecka na teren szkoły lub konieczności
natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.
4 .Przyprowadzają /posyłają do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
wskazujących na infekcje górnych dróg oddechowych. Objawy infekcji występujące u
dziecka na przykład: podwyższona temperatura (temperatura powyżej 37,5°C,
kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, zapalenie spojówek, ból głowy,
wymioty) wykluczają możliwość przyjęcia dziecka do placówki.
5.Zobowiązani są dopilnować, by dziecko posiadało maseczkę ochronną oraz jej
zabezpieczenie na czas lekcji lub spożywania posiłku na stołówce (np. woreczek lub
pojemnik).
6.Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślą, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem, dezynfekować i nie podawać ręki na powitanie.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
8. Powiadamiają wychowawców o uczuleniach na środki dezynfekujące w sposób ustalony
w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku uzyskania informacji ze szkoły o zaobserwowaniu objawów chorobowych
u dziecka niezwłocznie zabierają ucznia ze szkoły.
1.
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UCZNIOWIE
1. Uczniowie wchodzą do i wychodzą ze szkoły wejściem głównym z wyjątkiem
klasy pierwszej na czas trwania okresu adaptacyjnego, której uczniowie wchodzą
bocznym wejściem do sali gimnastycznej.
2. Przy wejściu dezynfekują ręce a w przypadku uczulenia na w/w środek myją ręce
natychmiast po wejściu na teren szkoły
3. Przychodząc do szkoły muszą mieć założoną dopasowaną maseczkę ochronną.
4. Uczniowie mogą zdjąć maseczkę dopiero w momencie zajęcia miejsca w sali
lekcyjnej. Maseczkę zabezpieczają w przyniesionym przez siebie pojemniku lub
woreczku.
5. Poza salą lekcyjną uczeń ma obowiązek założyć maseczkę.
6. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni się
wymieniać przyborami i podręcznikami szkolnymi między sobą.
7. Nie powinni 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 rzeczy innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcje) rzeczy.
8.Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się bezpośrednio do domu /świetlicy.
Nie gromadzą się na terenie szkoły ani w jej obrębie.
V. REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE
§5
1.Nauczyciel, pielęgniarka szkolna mogą w każdym czasie dokonać pomiaru temperatury
uczniów. Pomiaru temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym, ponadto na
wypadek wystąpienia podejrzanych symptomów w ciągu dnia odbywa się pomiar
temperatury u przebywających w sali zajęć dzieci – godziny pomiaru temperatury
odnotowywane są każdorazowo w założonym w tym celu rejestrze.
2.Po każdorazowym użyciu termometr podlega dezynfekcji co ujęte jest w rejestrze.
3.Uczniowie przebywają w przypisanych do danej klasy salach. Uczeń w sali ma
wyznaczone stałe miejsce (stolik), przy którym będzie wykonywało różne czynności podczas
prowadzonych zajęć.
4. Dopuszcza się zmianę sal w przypadku podziału na grupy lub łączenia grup na danym
przedmiocie lub konieczności realizacji zadań w klasach z odpowiednim sprzętem lub
pomocami koniecznymi do przeprowadzenia zajęć tj. sala gimnastyczna lub boisko szkolne,
sala komputerowa lub inne np. „Zielona pracownia” . W tym przypadku w sali odległości
pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić 1, 5 m. Po lekcji stanowiska uczniów
są każdorazowa dezynfekowane. Prowadzi się rejestr w/w dezynfekcji.
5.Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego przypominania uczniowi o podstawowych
zasadach higieny, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem lub
dezynfekcji do płynem i nie podawania ręki na powitanie.
6.Nauczyciel ma obowiązek wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
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7. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela,
W klasach I-III organizuje się przerwy naprzemiennie w celu uniknięcia mieszania się klas.
8.Przerwy klasy IV-VIII odbywają się zgodnie z harmonogramem przerw przy zachowaniu
zasady stosowania maseczek ochronnych wynikającej z braku możliwości zachowania
dystansu społecznego z powodu wymiaru korytarzy.
9.Obowiązek stosowania maseczek ochronnych obowiązuje również w toaletach. ponadto
uczniowie zobowiązani są do mycia rąk po każdorazowym korzystaniu z toalety.
10. Nauczyciele dyżurujący mają obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zasad noszenia
maseczek i zachowania zasad higieny podczas przerw i korzystania z pomieszczeń
sanitarnych przez uczniów.
11. Nauczyciele podczas przerw zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic z powodu
braku możliwości zachowania dystansu społecznego wynikającego z wymiaru korytarzy
szkolnych.
12.W sali zajęć nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować, jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki,
obręcze, musi nastąpić obowiązkowa dezynfekcja.
13.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze .
14. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
16.Na boisku podczas przerw obowiązuje konieczność noszenia maseczek przez uczniów
oraz maseczek lub przyłbic przez pełniących dyżur nauczycieli.

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z
POBYTEM UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
§6.
1. Z opieki świetlicowej korzystają tylko te dzieci, których rodzice pracują i nie mają
możliwości zapewnienia opieki w domu.
3. Rodzice nie wchodzą na teren placówki. Do świetlicy szkolnej przyprowadza i odprowadza
dziecko osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Po przyjściu do świetlicy uczniowie są
zobowiązani do dezynfekcji rąk.
4. W sali świetlicowej uczeń nie ma obowiązku noszenia maseczki. Maseczka obowiązuje
przy przejściu do świetlicy (w przypadku braku możliwości zachowania dystansu
społecznego) lub przy każdorazowym opuszczeniu sali. Uczniowie maseczkę przechowują w
zamkniętym pojemniku lub woreczku.
5. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej nie przynosi ze sobą żadnych zabawek ani
innych niepotrzebnych przedmiotów. Podczas pobytu w świetlicy korzysta tylko z własnych
przyborów szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą. Uczniowie korzystają z elementów wyposażenia świetlicy, które są możliwe do
dezynfekcji.
6. W czasie pobytu na świetlicy uczniowie mogą korzystać z szkolnego boiska pod nadzorem
nauczyciela świetlicy.
7. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej o wyznaczonych godzinach.
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8. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurą nauczyciel może skontaktować się
z dyrektorem, wicedyrektorem w celu uzyskania pomocy.
9. W czasie pobytu ucznia w świetlicy szkolnej w przypadku zaobserwowania, wystąpienia
lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów chorobowych wychowawca świetlicy
informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor wyznacza osobę, która przejmuje
opiekę nad grupą, natomiast wychowawca świetlicy udaje się z dzieckiem do izolatorium
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Wychowawca świetlicy lub wyznaczony
pracownik telefonicznie informuje rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka. Po
otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic/opiekun prawny jest
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.
VII. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ
§7.
1.Spożywanie śniadań na stołówce szkolnej:
1)klasy I-III schodzą na posiłek naprzemiennie, zasady ustalają nauczyciele klas
wyłączając klasę I, która spożywa posiłek w klasie.
2) klasy IV-VIII zgodnie z harmonogramem przerw, każda klasa spożywa śniadanie
przy osobnym stoliku, uczniowie są zobowiązani do zejścia na jadalnię i wyjścia z
niej w maseczkach ochronnych.
2. Spożywanie obiadu:
1)odbywa się zgodnie z harmonogramem przy czym uczniowie schodzą na jadalnię w
maseczkach z powodu braku możliwości zachowania dystansu społecznego.
2) w oczekiwaniu w kolejce po drugie danie uczniowie mają obowiązek zakładania
maseczek.
3)po skończonym posiłku wychodząc z jadalni również obowiązuje uczniów nakaz
zakładania maseczek ochronnych.
3.Po każdorazowym wydaniu posiłku, blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie
muszą być obowiązkowo dezynfekowane, zaś naczynia i sztućce myte w zmywarce z
dodatkiem detergentu w temp 60°C lub je wyparzać.
4. Podczas przemieszczania się na stołówkę oraz do czasu zajęcia miejsca przy stole
uczniowie zasłaniają usta i nos przy użyciu maski, którą podczas posiłku przechowują w
pojemniku lub woreczku.
5.Uczniowie po spożyciu obiadu wracają do swojej sali lub jeśli skończyli zajęcia opuszczają
szkołę.

VIII. REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA NA LEKCJACH
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
§8.
1. Uczniowie w maseczkach oczekują na nauczyciela i wejście do korytarza wiodącego na
salę gimnastyczną.
2. Na korytarzu wiodącym do sali gimnastycznej, w szatniach przy sali gimnastycznej oraz na
sali podczas zajęć nie obowiązują maseczki.
3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
4. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy uczniami danej grupy co
najmniej 1,5 m.
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5.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed
ponownym używaniem.
6.Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między uczniami
dystans 1,5 m. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.
7. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną zdezynfekowane na koniec
dnia, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

IX . ORGANIZACJA PRACY PEDAGOGA, PSYCHOLOGA,
LOGOPEDY SURDOPEDAGOGA NAUCZYCIELA
WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES KSZTAŁCENIA ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
§9.
1. Uczeń w maseczce oczekuje przed wyznaczoną salą.
2. Podczas każdego rodzaju zajęć w pomieszczeniu do tego wyznaczonym ucznia nie
obowiązuje maseczka .
3.Podczas każdego rodzaju zajęć obowiązuje dystans społeczny między nauczycielem i
uczniem.
4.W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego nauczyciel zobowiązany jest posiadać
przyłbicę lub maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
5.Po wejściu na zajęcia uczeń i nauczyciel dezynfekują ręce taką samą czynność wykonują po
zakończonych zajęciach.
6. Materiały wykorzystywane do pracy z dzieckiem każdorazowo dezynfekowane są po
zakończeniu zajęć przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel wykorzystuje tylko
takie materiały, które są możliwe do zdezynfekowania.
7. Z gabinetów usunięto wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie oraz
bezpiecznie zdezynfekować.
8. Pomiędzy każdymi zajęciami odbywać się będzie dokładna dezynfekcja pomieszczenia w
tym blatu, krzeseł, klamek, sprzętu oraz wszystkich pomocy, z których korzystało dziecko.
Wietrzone będzie także samo pomieszczenie.
9.Zaleca się pracę indywidualną lub w grupach o stałym składzie.
10. W przypadku odbierania ucznia z zajęć przez rodzica/opiekuna, rodzic czeka przed szkołą
na dziecko.
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X. ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
§10.
1. Zasady obowiązują użytkowników biblioteki do odwołania.
2. Przy stanowisku obsługi czytelnika może przebywać 1 osoba.
3. Wprowadza się obowiązek zasłaniania nosa i ust dla użytkowników biblioteki.
4. Wchodząc do biblioteki należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym
znajdującym się przy wejściu.
5. Uczniowie nie mają możliwości swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych oraz
tradycyjnego katalogu bibliotecznego.
6. Materiały biblioteczne podaje czytelnikowi wyłącznie pracownik biblioteki.
7. Pracownik biblioteki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej,
dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych, zasłaniania nosa i
ust w przypadku nie możliwości zachowania dystansu społecznego.
8. Zwracając materiały biblioteczne czytelnik podaje bibliotekarzowi imię i nazwisko autora,
tytuł i numer inwentarzowy zwracanej książki, następnie odkłada ją we wskazane przez
bibliotekarza miejsce.
9. Zwracane książki podlegają 2 – dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają
niedostępne dla czytelników.
10. W celu usprawnienia obsługi czytelnika zaleca się zamawianie książek poprzez przesłanie
informacji przez dziennik elektroniczny nauczycielowi bibliotekarzowi.
11. Bibliotekarz poinformuje czytelnika drogą elektroniczną o możliwości wypożyczenia
zamówionych materiałów bibliotecznych.
12. Istnieje możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki na miejscu.
13. W wyznaczonej w bibliotece części (tzw. czytelnia) może przebywać 2 czytelników,
którzy zajmują miejsca przy stolikach zachowaniem dystansu społecznego
14. Po zajęciu wskazanego miejsca czytelnik może zdjąć maseczkę, którą wkłada do
przyniesionego przez siebie pojemnika lub woreczka.
15. Czytelnik powinien posiadać ze sobą swoje przybory, w celu wykonania niezbędnych
notatek.
16. Po skorzystaniu z udostępnionych materiałów bibliotecznych w czytelni użytkownik
odkłada je we wskazane przez bibliotekarza miejsce. Materiały te również podlegają 2dniowej kwarantannie.
17. Każdorazowo miejsce w czytelni oraz lada biblioteczna, w przypadku kontaktu z
czytelnikiem i zwracanymi przez niego woluminami, zostają zdezynfekowane.
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18. Organizowanie na terenie biblioteki spotkań i imprez czytelniczych zostaje zawieszone do
odwołania.
19. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi skorzystania z biblioteki szkolnej ze względu
na brak bezpieczeństwa wynikający z niedostosowania się użytkowników do wyżej
wymienionych przepisów.
20. W miarę rozwoju sytuacji związanej z pandemią wprowadzane będą niezbędne zmiany w
funkcjonowaniu biblioteki.

XI.
PROCEDURA
POSTĘPOWANIA
W
PRZYPADKU
WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA.
§11.
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą
przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby,(podwyższona temperatura równa
lub powyżej 37,5° C kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na skórze, zapalenie
spojówek, ból głowy), niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły lub wicedyrektora i
wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu
odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
pomieszczeniu.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania
ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m
odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej
odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku – Białej
(nr tel. 504022816,) oraz organ prowadzący szkołę.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownej dezynfekcji
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami.
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych
GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
11. W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków.

10

XII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKA SZKOŁY
§12.

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie
powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala,
a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w pkt 2, odpowiednie służby
sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownej
dezynfekcji .
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić
wszystkich pracowników oraz rodziców.
XIII . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§13
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie
informuję, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi w Bujakowie z siedzibą w Bujakowie przy ul. Szkolnej 13
2.
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: biuro@informatics.jaworzno.pl w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w
szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych
chorób zakaźnych.
4.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e
oraz art. 9 ust. 2 lit.g,i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
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5.
6.

7.

8.
9.

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po
zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji
dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Tracą moc dotychczasowe procedury bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
3. Procedury mogą być modyfikowane.
4. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi
procedurami i potwierdzenia tego faktu podpisem.
5. Uczniowie zostaną zapoznani z regulaminem podczas pierwszych zajęć w szkole przez
wychowawcę.
6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez mobidziennik w dniu 31.08.2020 r. oraz
zobowiązani będą do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1.
7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura,
odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury
8.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
9. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
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Załącznik nr 1
Deklaracja rodziców
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z
2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119
poz. 1)
Jestem rodzicem/prawnym opiekunem dziecka…………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka, klasa )
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć „x” odpowiednie pola):
 zapoznałam/łem się z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 zobowiązuję się do przestrzegania ww. procedur bezpieczeństwa i zasad związanych z
reżimem sanitarnym, w tym szczególnie zezwalanie na pójście do szkoły tylko i
wyłącznie zdrowemu dziecku (m.in. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury
ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce;
 przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u
mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie
mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych;
 moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na
COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim
najbliższym otoczeniu.
 moje dziecko nie jest / jest (proszę skreślić niepotrzebne i zostawić właściwe)
uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w
szkole.
 Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że Dyrektor jest zobowiązany przekazać
terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe w przypadku zarażenia COVID-19.
Podstawa prawna: motyw 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- RODO art. 6 ust. 1 lit. c), d) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych - RODO ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(m.in. art. 20a) ustawa z dnia12 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późniejszymi
zmianami.
………………………………………………………………………………..………
(czytelny podpis matki/ojca/ opiekuna prawnego
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