Zarządzenie Nr ZKiW Dz-no. 0111-10/2020 z dnia 31.08.2020 r.
Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie w sprawie wprowadzenia
Procedury organizacji zajęć w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie
obowiązującej od 1 września 2020 roku.
Na podstawie:
1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020
roku, dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 roku.
3. Rozporządzenia MEN zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
4. Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID19. ( art. 30b )
5. Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( art. 30c).
zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam Procedurę organizacji zajęć w Zespole Kształcenia i Wychowania
w Dzierżążnie obowiązującą od 1 września 2020 roku ( Zał. Nr 1 ).

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Zał. Nr 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJEĆ W ZESPOLE KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA W DZIERŻĄŻNIE OBOWIAZUJACA OD
1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w
wyznaczonej i stałej Sali.
2. Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci
sami opiekunowie.
3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci
powinna wynosić co najmniej 16 m 2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5
powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m 2, jeżeli
czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m 2,
jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane
leżakowanie.
5. Z Sali, w której przebywa grupa dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub zdezynfekować ( np. pluszowe zabawki ). Jeżeli do zajęć
wykorzystuje się przybory sportowe, np. piłki, obręcze, skakanki itp. należy je dokładnie
myć, czyścić, dezynfekować.
6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takim wypadku opiekunowie muszą zadbać
aby dziecko takie nie przekazywało tych zabawek innym dzieciom, natomiast rodzice
muszą zadbać o ich regularne mycie, pranie itp.
7. Należy wietrzyć sale co najmniej co godzinę, a w razie potrzeby w czasie zajęć.
8. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne wejścia i wyjścia
do sal, różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
Dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Dzierżążnie przewidziano wejście
tzw. zimowe od strony placu zabaw.
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych
dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 m.

10. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z
zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z
dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, lub rękawiczki).
11. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/
opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę
rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do
niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co
najmniej 2 m.
12. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
13. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
15. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
16. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
17. Rekomenduje się korzystanie z termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1
termometr na oddział) dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania
innych termometrów niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po
każdym użyciu.
18. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
19. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w
odrębnym pomieszczeniu ( pomieszczenie w górnej części przedszkola w Mezowie,
pomieszczenie w szatni przedszkola w Dzierżążnie ) z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
20. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma
takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
21. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego przedszkola
zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z
użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą
miały dostęp.
22. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go
przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przed wejściem do budynku przedszkola należy obowiązkowo skorzystać z płynu
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu
rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni
być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej
sytuacji).
7. Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
— instrukcje.
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości
odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe — środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i
poręczy krzeseł po każdej grupie. Sztućce podaje dzieciom wyłącznie pracownik
przedszkola ( w Mezowie) i pracownik kuchni ( w Dzierżążnie ). Wielorazowe

naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze
minimum 600 C lub je wyparzać.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i
personelu powyżej 60-tego roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące
założenia: Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy,
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112. Pracownik zobowiązany jest również
powiadomić dyrektora placówki.
4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia,
dostępnych
na
stronach
gis.gov.pl
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup
dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
9. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, 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.
10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Do szkoły podstawowej 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. W drodze do i
ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk.
4. 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 min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 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).
5. W miarę możliwości należy ograniczyć 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.
6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
7. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego i dezynfekowanie go po
użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr
bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki w szkole) zapewniając min.
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie
szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły,

różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń,
w których odbywają się zajęcia.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny: uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły wchodzą do
szkoły odpowiednim wejściem, ( zerówka oraz uczniowie mający szafki obok zerówki
wejściem tzw. zimowym, klasy pozostałe wejściem głównym, klasy VIII-e wejściem
głównym sali gimnastycznej ) w maseczce i dezynfekują dłonie. Uczniowie do
momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych przebywają na korytarzu szkolnym w
maseczkach. Również w maseczkach obowiązkowo pełnią dyżur na korytarzu
szkolnym nauczyciele. Po dzwonku na lekcje nauczyciele udają się do klasy w
maseczkach. Dopilnowują aby uczniowie po wejściu do klasy dokładnie
dezynfekowali dłonie. Dopiero po zajęciu miejsc w ławkach przez uczniów,
uczniowie i nauczyciel mogą zdjąć maseczki. Po zakończeniu lekcji uczniowie i
nauczyciel zakładają maseczki, dezynfekują dłonie i wychodzą na przerwę.
Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na dokładną dezynfekcję dłoni w pracowni
komputerowej. W miarę możliwości czasowych nauczyciel może również
zdezynfekować klawiaturę po swoich zajęciach. W czasie pobytu w szkole wszystkich
obowiązuje częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. 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 itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. W przypadku
odpowiedniej pogody wychodzi z uczniami na dwór. Nauczyciel klas IV-VIII, który
ma zajęcia lekcyjne po dwie lub trzy z danego przedmiotu, w cyklu kolejnym, w miarę
możliwości zostaje z uczniami na przerwie w klasie.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Obowiązują różne wyjścia
uczniów ze szkoły na dwór w czasie przerw lekcyjnych. Przed wyjściem na dwór
plecaki ustawiane są przy klasach, w których kończyły się zajęcia. Klasy, które miały
zajęcia w salach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wychodzą wejściem tzw. zimowym. Klasy, które
miały zajęcia lekcyjne w salach 9,10,11,14, 15 wychodzą ze szkoły wejściem
głównym. Klasy, które miały zajęcia lekcyjne w bibliotece, w sali 18, zajęcia z
pedagogiem, po obiedzie, wychodzą na dwór wejściem głównym z sali gimnastycznej.
Powrót z przerwy do szkoły na lekcje obowiązuje tymi samymi wejściami.
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Nie
wskazane są zajęcia z koszykówki, gimnastyki, piłki ręcznej, sztuk walki. Zastąpić je

można lekkoatletyką, tenisem stołowym, tenisem ziemnym, biegami przełajowymi,
piłką siatkową. Jak najwięcej korzystać z zajęć na świeżym powietrzu. Przybory typu:
skakanki, piłki, obręcze należy dezynfekować. Podłogę w Sali gimnastycznej umyć po
każdych zajęciach detergentem.
18. Podczas zajęć muzyki uczniowie nie mogą korzystać ze szkolnych instrumentów.
Dopuszczalne jest korzystanie z instrumentów przyniesionych z domu i tylko do
swojego użytku.
19. Rekomenduje się zachowanie szczególnych odległości pomiędzy uczniami ( min.1,5
m) podczas zajęć chóru szkolnego.
20. 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) zabawki, rzeczy.
21. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość,
należy umożliwić uczniom różne godziny przychodzenia do szkoły i umieścić środek
do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.
22. Zajęcia świetlicowe w szkole odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w
innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych
należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
24. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych, jeśli takowe
odbywać się będą w szkole, uwzględniających odpowiednio zasady takie jak przy
organizacji zajęć lekcyjnych.
25. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach. Rekomenduje się przebywanie w
bibliotece maksymalnie trzech uczniów.
26. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką szkolną ustalić i upowszechnić
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.
27. Uczniowie dowożeni i odwożeni do szkoły i ze szkoły autobusem, obowiązani są do
zakładania maseczek.
28. Wstrzymuje się do odwołania korzystanie uczniów z dystrybutora tzw. zdrowej
żywności znajdującej się w stołówce szkolnej oraz fontanny wody pitnej tzw.
poidełka.
29. Wstrzymuje się do odwołania wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne, za wyjątkiem
wyjazdu uczniów na basen do Kartuz.

30. Wstrzymuje się do odwołania organizację uroczystości szkolnych w szkole.
31. Wstrzymuje się do odwołania udział dzieci w zajęciach
organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Dzierżążno Dzieciom’.

pozalekcyjnych

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym oraz pozostałych wejściach, z których korzystać będą uczniowie i
pracownicy szkoły, należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
4. Rekomenduje 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 i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. 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.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkoły należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym
zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia ), obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe –
zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie
wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę
możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie.
3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i
higienicznego spożycia posiłku.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i
wyparzyć.
5. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z
obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się
samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/
obsługę stołówki.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 -tego roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. ( Gabinet pielęgniarki
szkolnej ).
4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
9. Zapewnienie uczniom, w tym niepełnosprawnych, bezpłatnego dowozu i opieki do
przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących
w transporcie publicznym:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

ZALECENIA DLA PLACOWKI W PRZYPADKU KIEDY ZNAJDZIE SIĘ ONA
W STREFIE ŻÓLTEJ I CZERWONEJ

1. Wprowadzenie elastycznych godzin przychodzenia klas do szkoły np. co 5 – 10 minut.
2. Ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich.
3. Wprowadzenie w strefach wydzielonych ( np. korytarze szkolne, szatnia ) stosowania
przez uczniów i pracowników szkoły osłony ust i nosa.
4. Zakaz organizowania wyjść i wyjazdów grupowych np. wycieczek szkolnych.
5. Wprowadzenie strefy żółtej lub czerwonej na terenie danego powiatu bądź gminy nie
oznacza automatycznego przechodzenia szkoły w tryb mieszany lub zdalny. W takich
sytuacja o zaleceniach decyduje powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna.
6. Na wniosek rodzica/opiekuna, z uczniem przewlekle chorym może być prowadzone
kształcenie zdalne.
WARUNKI WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA W WARIANCIE B
( MIESZANY )
1. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli
kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna 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
będzie 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 uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym
nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o
przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów
epidemicznych.

WARUNKI WPROWADZENIA KSZTAŁCENIA W WARIANCIE C
( ZDALNY )
1. Dyrektor szkoły będzie mógł 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.

Powyższa procedura może ulec modyfikacji w każdym momencie, w zależności od sytuacji
epidemicznej

