ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W SKIBNIEWIE
WEDŁUG WYTYCZNYCH MEN, MZ, I GIS W STREFIE CZERWONEJ
Nowe zasady funkcjonowania szkoły wchodzą w życie od soboty 24 października i będą
obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020r.
1. Uczniowie klas IV-VIII pracują zdalnie.
2. Oddziały przedszkolne i klasy I-III uczą się stacjonarnie.
- Zajęcia dydaktyczno –wychowawcze na terenie szkoły odbywają się według planu lekcji
obowiązującego od 27 PAŻDZIERNIKA 2020r.
- Każdy oddział przypisany jest do jednej sali lekcyjnej z wyjątkiem zajęć wychowania
fizycznego
prowadzonych
na
sali
gimnastycznej
lub
na
boisku.
- Dzieci z klas I-III uprawnione do korzystania z zajęć świetlicowych podzielone w miarę
możliwości na grupy. Szkoła zapewnia opiekę uczniom z klas I -III po ich zakończonych
lekcjach.
- Zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzone w swoich grupach.
- Do szkoły i przedszkola przychodzą dzieci zdrowe.
W
przypadku
wystąpienia
niepokojących
objawów
chorobowych
u
ucznia/wychowanka należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar
termometrem bezdotykowym wynosi 38 C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w
celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z
teleporady medycznej.
- Zakaz
organizowania
wyjść
grupowych
i
wycieczek
szkolnych.
- Jak najczęściej prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej
przestrzeni terenu szkoły.
- W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po
konsultacji
medycznej)
i
zapewnić
kontakt
ze
szkołą
na
ten
czas.
- W godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się
dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy
dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu
i weekendy.
- Środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie , nie więcej osób
niż wynosi: 50% liczby miejsc siedzących.
- Wydawanie posiłków dozwolone jest dla klas I-III oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Zajęty może być co drugi stolik. Odległość między stolikami musi wynosić
najmniej 1,5 m.
- Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.
Nadal obowiązują zasady:
1. Budynek szkoły jest dostępny wyłącznie dla uczniów oraz pracowników.
2. W razie konieczności proszę o kontakt mailowy: szkolaskibniew@op.pl, LIBRUS Synergia
lub w godz. 8.00 – 16.00 numery
telefonu: 257876927, 724600503.
3. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i
stosowanie
przez
nich
osłony
ust
i
nosa
(korytarz,
szatnia.
4. Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły
i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
5. Pracownicy ograniczają kontakty między sobą, o ile to możliwe, współpraca w formie
telefonicznej.
6. Bezwzględny zakaz wchodzenia na teren szkoły osobom trzecim – kontakt wyłącznie

telefoniczny lub mailowy. Dyrektor decyduje, kto może wejść na teren szkoły.
7. Należy pamiętać o higienie, dezynfekcji, dystansie, wietrzeniu pomieszczeń.
8. Do szkoły może uczęszczać dziecko/uczeń i pracownik bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane
są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub
dezynfekować, sala jest przypisana do danej grupy, proszę nie przemieszczać się do innych sal.
10. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek.
11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
12. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
13.Opiekunowie
nie
wchodzą
na
teren
szkoły.
14. Personel kuchenny, obsługa, pozostali nauczyciele nie kontaktują się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.
15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m, powinni osłaniać nos i usta (przebywają tylko w przedsionku).
16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy telefonicznie
poinformować dyrektora szkoły - tel.724600503, który wskaże osobę, która odizoluje dziecko,
przeprowadzi
wywiad
i
skontaktuje
się
z
rodzicami
dziecka.
17. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu.
18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, jak
najczęściej, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze spaceru, po
skorzystaniu z toalety.
19. Sale lekcyjne powinny być przygotowane do przeprowadzania dezynfekcji (parapety, półki,
regały, stoły). Prowadzony będzie monitoring prac porządkowo-dezynfekcyjnych.
Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników.
20. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić i dezynfekować.
21. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku
szkolnym
ucznia,
w
tornistrze
lub
we
własnej
szafce.
22. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń posiada
własne
przybory,
wodę,
śniadanie.
Uczeń
nie
pożycza,
nie
częstuje.
23. 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.
24. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) jak najczęściej co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
25. Nie należy przytulać się do dzieci ani podawać ręki na powitanie.
26. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są 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).
27. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadzone zostały zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników-środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej
higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców.
28. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie skontaktować się z
dyrektorem szkoły - tel.724600503 – pracownik uda się do izolatorium. Obszar, w którym
poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami. 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/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić
się do dyrektora szkoły.
29. Nauczyciel, pracownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich zaleceń GIS, MZ, MEN.
30. Jeżeli osoba z twojego bliskiego otoczenia będzie miała dodatni wynik w kierunku wirusa
Covid-19, natychmiast poinformuj dyrektora szkoły.
31. Nauczyciel, pracownik ma obowiązek zapoznania się z procedurami, regulaminami,
wytycznymi oraz instrukcjami obowiązującymi w szkole.
32. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Szkoła zamknięta dla koronawirusa
Tak jak w innych miejscach publicznych, tak i w szkole musimy przestrzegać pewnych zasad.
Dzięki wspólnym odpowiedzialnym działaniom możemy zamknąć szkołę dla koronawirusa.
O czym musicie pamiętać po powrocie ze szkoły?
- Źle się czujesz? Zostań w domu
Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – nie idź do szkoły i zostań w domu.
- Myj i dezynfekuj ręce
Pamiętaj o dezynfekowaniu i myciu rąk. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.
- Zachowaj bezpieczną odległość
Aby chronić siebie i innych w miarę możliwości zachowuj bezpieczną odległość, zakryj
usta
i nos.
- Nie podawaj ręki na powitanie
Tymczasowo zrezygnuj z podawania ręki na powitanie swoim koleżankom i kolegom –
uśmiech i miłe słowo zdecydowanie wystarczą!
- Nie pożyczaj!
Używaj swoich podręczników i przyborów - staraj się ich nie pożyczać od innych osób.
NA JAKIE OBJAWY NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób
rozwiną się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez
konieczności hospitalizacji.
Najczęściej występujące objawy:
gorączka
suchy kaszel
zmęczenie

Rzadziej występujące objawy:
ból mięśni
ból gardła
biegunka
zapalenie spojówek
ból głowy
utrata smaku lub węchu
wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp
W PRZYPADKU POGORSZENIA STANU ZDROWIA, SKONTAKTUJ SIĘ
TELEFONICZNIE Z LEKARZEM PIERWSZEGO KONTAKTU A W RAZIE
KONIECZNOŚCI WEZWIJ KARETKĘ POGOTOWIA - 999.
Dyrektor szkoły
Wiesława Kapusta

