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Procedura regulująca pracę Niepublicznej Szkoły Podstawowej Pro Novo w zakresie
opieki 1-3 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba

COVID-19

1. Cele procedury:
 ustalenie zasad postępowania w szkole w czasie epidemii COVID – 19
 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom przebywającym w szkole,
 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby COVID19

2. Kogo dotyczy procedura
Do przestrzegania procedury zobowiązani są uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły oraz dyrektor.

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem procedury.

Dyrektor:
ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w szkole; zapewnia bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje
Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy i instrukcje związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola:
są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem;
są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej procedury; przestrzegania nakazu przydziału do
danej grupy/klasy (dopuszcza się grupy mieszane wiekowo) i przestrzegania zakazu: grupowania,
rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego przemieszczania się po budynku szkoły.

Rodzice
są zobowiązani do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury; prowadzenia wnikliwej obserwacji
dzieci pozwalającej na dostrzeżenie symptomów zakażenia koronawirusem; przekazywania
dyrektorowi i nauczycielom istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; zaopatrzenia dziecka
w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z szkoły; nie posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w
domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wyjaśnienie swojemu dziecku sytuacji
i stosowanie zasady krótkiego pożegnania; kontaktuje się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub

poprzez kontakt osobisty z zachowaniem odległości 2 m (stojąc w strefie bezpieczeństwa);
przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny; każdorazowe dezynfekowanie rąk,
zasłanianie nosa i ust podczas pobytu w szkole.

5. Opis pracy.
Organizacja pracy szkoły (klasy 1-3):

5.1. Szkoła czynne jest w godzinach od 9.00 do 14.00 – 5 godzin dziennie – realizując zadania
opiekuńcze i w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne.

5.2 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze
świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikać będą z informacji zebranych od rodziców, jednak
świetlica czynna będzie nie wcześniej niż od godz. 8:00 i nie później niż do godziny 15:15.

5.3 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

5.2. Ilość oddziałów/klas w szkole zależy od liczby dzieci zadeklarowanych do opieki w klasach 1-3
w tym okresie oraz od liczby nauczycieli przystępujących do pracy,
a) maksymalna liczba grup może wynieść 4, przy założeniu że wszyscy nauczyciele przystępują do
pracy,
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b) grupa może liczyć 7 dzieci, przy czym liczbę tę można zwiększyć do 12, po uzgodnieniu z organem
prowadzącym (tylko jedna taka grupa - zajęcia na auli,
c) dopuszcza się tworzenie klas/grup różnowiekowych (mieszanie klas).

5.3. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

5.4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5.5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
(uczniów i nauczycieli).

5.6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5.7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1
ławka szkolna).

5.8. 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.

5.9. W sali gimnastycznej mogą przebywać maksymalnie jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

5.10 Wszystkie sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5.11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

5.12 Nauczyciele przygotowują harmonogram przerw, tak, by podczas przerwy grupy się nie mieszały
ze sobą.

5.13 Grupa spędza przerwę w wyznaczonym dla niej obszarze.

5.14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

5.15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed
używaniem.

5.16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

5.17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

5.18. Nauczyciele wspólnie przygotowują taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie
się ze sobą poszczególnych grup uczniów (wprowadza się różne godziny przyjmowania grup/klas do
placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

5.19. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu).

5.20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

5.21 W szatni szkolnej nie może przebywać więcej niż jedna grupa uczniów. Za ten stan
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odpowiedzialny jest nauczyciel opiekujący się daną grupą uczniów. Dotyczy to zarówno rozpoczęcia
dnia jak i zakończenia zajęć..

5.22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

5.23. Personel kuchenny i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

5.24. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.

5.25. Zaleca się, by Rodzice nie wchodzili na teren szkoły i żegnali się z dzieckiem pod drzwiami
budynku. Podobnie odbierali dziecko, nie wchodząc do szkoły.

5.26. Dopuszcza się sytuację, gdy Rodzice wejdą z dziećmi do budynku szkoły w sytuacjach
uzasadnionych (pomoc dziecku, konieczność kontaktu z Wychowawcom - ale tylko w sprawach
pilnych), ale mogą pozostać tylko w wydzielonej strefie bezpieczeństwa (hol przy schodach)
z zachowaniem jednak zasady, że w holu nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dziećmi
w odstępie 2 m od kolejnego rodzica. W szatni wspólnej (szkoła i przedszkole) może przebywać
maksymalnie 2 rodziców i 2 dzieci (ilość wspólna dla szkoły i przedszkola).

5.27. W sytuacji, gdy Rodzic musi wejść do budynku szkoły, zobowiązany jest przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk - środki do
dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku).

5.28. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych (katar, kaszel,
temperatura, biegunka, ból gardła itp.).

5.29.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

5.30. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do
szkoły.

5.31. Przy wejściu do szkoły, każdemu dziecku będzie mierzona temperatura. Jeśli termometr wskaże
temperaturę pow. 37 st., dziecko zostanie odesłane do domu.
Rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury dziecka. Brak takiej zgody skutkuje niemożliwością
przyjęcia dziecka do szkoły. Temeratura jest mierzona w sposób opisany w Załączniku nr. 1.

5.32. Pomiar temperatury odbywał się będzie minimum dwa razy dziennie (przed wejsciem do szkoły)
i w połowie czasu pobytu w szkole przez nauczyciela klasy/grupy lub wskazanego pracownika szkoły.

5.33. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

5.34. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu
z toalety.

5.35. Rodzic zobowiązany jest zadbać, by dziecko w drodze do i z szkoły miało zabezpieczone usta i
nos. W sytuacji, gdy to rodzic przywozi ucznia do szkoły, zabiera jego maskę zanim dziecko wejdzie do
budynku, lub w strefie bezpieczeństwa. W momencie odbierania dziecka, ma obowiązek przywieźć
czystą maskę, by dziecku ją podać w chwili opuszczenia szkoły przez ucznia. Jeśli uczeń sam przyszedł
do szkoły, ma obowiązek zostawić maskę w swojej szafce w szatni i nie wyciągać jej w ciągu dnia.
Zakłada ją w momencie opuszczania budynku szkoły (po zakończeniu zajęć).
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Zakres dostosowania szkoły do obowiązujących wymagań
5.36. Zastosowane zasady bezpieczeństwa i higieny:
a) ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób z zewnątrz,
b) wydzielenie strefy bezpieczeństwa - miejsce - holu przy schodach - część wspólna dla całego NZSP
Pro Novo:
 w strefie może przebywać tylko 2 osoby dorosłe z dzieckiem
 w szatni mogą przebywać tylko dwie osoby dorosłe z 2 dzieci (maksymalnie 4 osoby

z zachowaniem minimalnego odstępu między osobami obcymi wynoszącego 2 m)
 jeśli przez szyby widać, że hol jest już zajęty należy czekać na wejście przed budynkiem,
 należy zachować między stojącymi odstęp 2 m.

c) umieszczenie płynów dezynfekujących przy wejściu do budynku
d) wyposażenie pracowników w maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy z długimi rękawami
(stosowane w miarę potrzeb),
e) usunięcie z sal dywanów, maskotek, zabawek i pomocy trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji,
f) utrzymywanie w czystości sal i ciągów komunikacyjnych, w tym mycie i dezynfekowanie
powierzchni dotykowych i płaskich podłóg, poręczy, klamek, włączników, zabawek, blatów stołów i
szafek, krzeseł, itd.,(przynajmniej raz dziennie),
g) codzienne dezynfekowanie zabawek i sprzętu sportowego znajdującego się na placu zabaw, a tego
którego nie da się skutecznie zdezynfekować oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed używaniem,
h) wietrzenie sal co godzinę w ciągu dnia (nawet podczas zajęć), a także przez 60 minut wszystkich sal,
w których przebywały dzieci (na koniec dnia),
i) wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych (sala środkowa w części przedszkolnej, tzw. przechodnia),
j) wydanie pracownikom zakazu: grupowania, rotowania pomiędzy grupami, nieuzasadnionego
przemieszczania się po szkole,
k) nakaz noszenia maseczek / przyłbic przez rodziców i osoby obce przebywające w strefie
bezpieczeństwa i rękawiczek (lub dezynfekowania rąk przy wejściu),

Sposób komunikowania się
5.37. Rodzice mogą kontaktować się z dyrektorem i nauczycielami telefonicznie i mailowo przy użyciu
dziennika elektronicznego

5.38. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą poprosić o rozmowę z nauczycielem grupy/klasy, ale
tylko wówczas, gdy będzie możliwe zapewnienie opieki pozostałym uczniom. Obie strony stoją
w bezpiecznej odległości, rozmawiają w strefie bezpieczeństwa i są w maseczkach. Nauczyciel nim
wróci do sali ma obowiązek wydezynfekować dłonie.

Organizacja żywienia dzieci i pracowników w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego

5.39. Na czas opieki w klasach 1-3 nie będą wydawane posiłki w jadalni szkoły. Dziecko przynosi do
szkoły swoją śniadaniówkę z posiłkiem na czas pobytu w szkole i spożywa go w swojej sali, podczas
przerwy.Każdy uczeń przynosi również ze sobą bidon z piciem (lub opisaną imieniem wodę w butelce).
Dzieci nie częstują się i nie dzielą jedzeniem.

Zadania nauczycieli i pracowników obsługi wynikających z rygoru sanitarnego
5.40. Nauczycielowi sprawującemu opiekę nad uczniami w danej grupy przydziela się dodatkowe
zadania na czas obowiązywania procedury:
a) wyjaśnianie dzieciom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole i celu ich
wprowadzenia,
b) organizowanie opieki nad dziećmi (zajęć opiekuńczych) w sposób gwarantujący bezpieczeństwo
dzieciom, sobie i pomocy nauczyciela – w tym:
 nie podawanie ręki na powitanie,
 częste i regularne mycie rąk przez dzieci pod kontrolą nauczyciela,
 wzmożenie kontroli mycia rąk przez dzieci po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem i po

powrocie z podwórka,
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 dawanie przykładu swoją osobą, częste pokazy właściwego mycia rąk,
 zwracanie uwagi na nie dotykanie przez dzieci oczu, nosa i ust,
 uczenie zasłaniania ust i nosa przy kaszlu i kichaniu (wypracowanie zasady zasłaniania twarzy

w łokieć lub w chusteczkę),
 korzystanie z szatni w jednym czasie tylko przez 1 grupę,
 wychodzenie z dziećmi na podwórko w ustalonym dla grupy czasie (by się dzieci nie mieszały

w szatni, w holu, łazience),
korzystanie z placu zabaw w wyznaczonej porze,

 unikanie organizowania większego skupiska dzieci,
 nadzorowanie przebiegu przerw, by dzieci przebywały w swojej, wydzielonej strefie i nie

mieszały się z innymi uczniami,
 organizowanie w miarę możliwości zajęć dydaktycznych

e) dokonywanie pomiaru temperatury dziecka, w sytuacji zaobserwowania jego złego samopoczucia,
a także jeden raz w ciągu dnia,
f) przecieraniem w ciągu dnia stolików, oparć krzeseł, pomocy, z którymi miały styczność dzieci
środkami do dezynferkcji
g) usuwanie przedmiotów i sprzętów, których wg nauczyciela nie można skutecznie zdezynfekować,
h) wietrzenie przynajmniej raz na godzinę sali lekcyjnej,
I) czuwanie przez cały dzień nad przydzieloną grupą, pełnienie wszystkich funkcji przypisanych
nauczycielowi w procedurze.

6. Tryb dokonywania zmian w procedurze.
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor oraz w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceń i
dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, MEN, GIS, organu prowadzącego.

Procedura wchodzi w życie 25.05.2020 r.


