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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
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w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa
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Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w
Olsztynku od 1 września 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLSZTYNKU
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Procedura bezpieczeństwa reguluje zasady pracy oraz ochronę życia i zdrowia w czasie
trwania pandemii COVID-19.
2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników, dzieci, a także rodziców/opiekunów
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.
3. Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
2) ustalenie zasad funkcjonowania edukacji w związku z nałożeniem obowiązku
utrzymywania reżimu sanitarnego.
§2
PRZEDMIOT PROCEDURY
1. Procedura określa:
1) Obowiązki dyrektora.
2) Zasady pracy pracowników.
3) Zasady organizacji zajęć w szkole.
4) Zajęcia świetlicowe.
5) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej.
6) Zasady dotyczące żywności i żywienia dzieci.
7) Zasady dezynfekcji.
8) Zasady obecności osób trzecich na terenie placówki.
9) Zasady postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 u:
a) uczniów szkoły,
b) pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
§3
OBOWIĄZKI DYREKTORA
1. Ustala i dostosowuje procedury wewnętrzne obowiązujące w szkole do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do
dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w czasie wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
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4. Organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze
świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, odpowiedzialności za
podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły. W związku z powyższym
wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej Załącznik nr 1 do
Procedury bezpieczeństwa.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji (pomieszczenie ochrony nr 22 na parterze budynku, przy
głównym wejściu) w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
Wyposaża pomieszczenie w środki ochronne w skład których wchodzi: przyłbica, fartuch z
długim rękawem, maseczki, rękawiczki, do użycia przez wyznaczonego pracownika.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji
rąk i powierzchni.
8. Wyznacza miejsca na dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych z mydłem antybakteryjnym. Zapewnia zawartość płynów w
dozownikach.
9. Zobowiązuje wszystkich wchodzących i wychodzących do dezynfekcji rąk.
10. Zobowiązuje wszystkich do przestrzegania instrukcji prawidłowego mycia rąk (stanowiącej
Załącznik nr 2), dezynfekcji rąk (Załącznik nr 3), prawidłowego zakładania i zdejmowania
maseczek (Załącznik nr 4), zakładania i zdejmowania rękawiczek (Załącznik nr 5)
wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
11. Posiada numery kontaktowe do najbliższej stacji sanitarno epidemiologicznej(Załącznik nr 6):
Olsztyn – 601 203 001, 607 753 872, 693 365 322, a w przypadku nasilonych objawów
numer alarmowy 112,
infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590.
Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Olsztynku - 601 411 958.
§4
ZASADY PRACY PRACOWNIKÓW
1. Obowiązkowo przy każdym wejściu/wyjściu/ w trakcie pracy odkażają ręce płynem do
dezynfekcji rąk, myją ręce. Rekomenduje się noszenie maseczki w części wspólnej jednostki nakładanie i zdejmowanie maseczki oraz rękawiczek zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
w widocznych miejscach w placówce.
Według zaleceń, osoby zdrowe bez objawów chorobowych wrzucają zużyte maseczki i
rękawiczki do koszy dla odpadów zmieszanych.
2. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
3. Pracownik w domu przed przyjściem do pracy dokonuje pomiaru temperatury, gdy nie
przekracza ona 37,5°C oraz nie zaobserwował u siebie objawów chorobowych może przyjść
do pracy i udać się na swoje stanowisko pracy. Jeśli zauważył u siebie objawy chorobowe
zaleca się pozostać w domu i skorzystać z telefonicznej konsultacji lekarskiej, poinformować
dyrektora szkoły, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy
112.
4. Pracownicy zostali wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Personel
przestrzega zaleceń z instrukcji zakładania i zdejmowania rękawiczek, oraz instrukcji
nakładania i zdejmowania maseczek.
5. Pracownicy szkoły zobligowani są do utrzymywania co najmniej 1,5 m odległości między
sobą.
6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora planu.
1) Nauczyciele:
a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone.
Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie
bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku,
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b) pokazują techniki właściwego mycia rąk i przypominają aby dzieci często i regularnie
myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze
spacerów, przed wejściem do Sali lekcyjnej,
c) wietrzą sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w
czasie zajęć,
d) nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swojej grupy, w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy
pod nadzorem nauczyciela,
e) organizują i koordynują zajęcia z uwzględnieniem zasady aby nie dopuścić do
stykania się ze sobą poszczególnych grup,
f) podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
2) Pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do:
a) usunięcia z sal lub uniemożliwienia dostępu do przedmiotów i sprzętów, których nie
można skutecznie umyć, wyprać lub dezynfekować,
b) dezynfekcja sprzętu i materiałów wykorzystanych podczas zajęć lekcyjnych,
c) wietrzenia, mycia, dezynfekcji sali przeznaczonej do spożywania posiłków,
d) wykonywania codziennie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
e) czyszczenia z użyciem detergentu zabawek oraz przyborów do ćwiczeń w trakcie dnia
i dezynfekcji po zakończeniu zajęć,
f) myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – klawiatury, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania
posiłków,
g) odizolowania dziecka, u którego zostały zaobserwowane objawy chorobowe, w tym w
szczególności gorączkę, kaszel do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia
(pomieszczenie ochrony nr 22 na parterze budynku, przy głównym wejściu) z
zachowaniem 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły oraz opiekunów ucznia o natychmiastowym odebraniu ze szkoły,
h) dezynfekcji pomieszczenia w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19,
i) mycia podłogi sali gimnastycznej oraz czyszczenia przy użyciu detergentu lub
dezynfekcji sprzętów sportowych każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach
ćwiczeniowych z grupą.
§5
OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zobowiązani zapewnić wyżywienie we własnym zakresie (w tym wodę) dzieciom, które nie
korzystają z posiłków szkolnych (MOPS).
2. Nie ma obowiązku wyposażania na terenie szkoły ucznia w maseczkę.
3. Zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole i podpisanie
stosownych oświadczeń oraz deklaracji.
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i w
wyznaczonych obszarach. Prosimy o załatwianie spraw z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość. Zalecamy kontaktować się z nauczycielami przez portal LIBRUS wiadomości. Osoby przebywające w szkole zobowiązane są do posiadania środków ochrony
osobistej zasłaniających usta i nos w postaci maseczki oraz rąk w postaci rękawiczek lub
obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do przestrzeni wspólnej szkoły.
5. Dziecko do szkoły może przyprowadzić i odebrać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Przy wejściu
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

do budynku należy zdezynfekować ręce (osoba która nie może korzystać ze środków
dezynfekujących powinna zdezynfekować ręce a następnie umyć wodą z mydłem).
Do szkoły można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w
izolacji. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, rodzic zobowiązany jest do
zmierzenia dziecku temperatury w domu. Jeśli jest ona równa lub wyższa niż 37,5°C zaleca
się pozostawienie dziecka w domu i skorzystanie z konsultacji lekarskiej.
Przekazują wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia ucznia.
Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
szkoły, jeśli wcześniej chorowało.
Zabrania się przynoszenia do szkoły zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych z
procesem edukacji.
Udzielenie wskazówek dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z
mydłem i ich dezynfekcji, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania
oczu, nosa i ust. Ochrona podczas kaszlu i kichania.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Należy poinstruować ucznia, aby
nie pożyczał swoich przyborów szkolnych ani innych osobistych rzeczy.
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z zachowaniem zasad:
4. 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
5. Utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.
6. Utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
7. Rodzic przekazuje dziecko pracownikowi szkoły w wejściu głównym do budynku.
8. Rodzic nie wchodzi do dalszej części budynku.
9. Po zdezynfekowaniu rąk, sygnalizuje dzwonkiem przybycie do placówki lub chęć
odbioru dziecka.
10. Rodzic oczekuje na odebranie lub przyprowadzenie dziecka przez pracownika.
11. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli - zachowanie najwyższych
środków ostrożności.
W przypadku konieczności udania się do dalszej części szkoły, rodzic zobowiązany jest
zdezynfekować ręce oraz posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos.
Zobowiązani do bezwzględnego odbierania telefonów.
W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub złego stanu zdrowia dziecka
zobowiązuje się odebrać je w ciągu maksymalnie 30 minut od czasu zawiadomienia o
zaistniałej sytuacji.
§6
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wyznacza się wejścia/wyjścia do szkoły oraz
obszary poruszania się po szkole, które stanowią Załącznik nr 7 do procedury.
2. W miarę możliwości organizacyjnych jedna grupa dzieci przebywa w jednej i stałej sali.
3. W sali, w której przebywa grupa usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować - ilość pomocy dydaktycznych i zabawek
ograniczona.
4. 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. Sale są wietrzone co godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć.
6. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
7. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
8. W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi.
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9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 1,5 m.
10. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych zabrania
się przyprowadzać dziecka do placówki.
§7
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub innej wyznaczonej sali.
2. Podczas przebywania w świetlicy należy stosować się do podstawowych środków ostrożności
– częste mycie i dezynfekowanie rąk, utrzymanie dystansu między innymi uczniami i
pracownikami szkoły, zasłanianie twarzy podczas kaszlu lub kichania.
3. Salę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, w tym w
szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
4. Zasady przebywania w świetlicy szkolnej reguluje Regulamin stanowiący Załącznik nr 8.
§8
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Zasady przebywania i korzystania biblioteki szkolnej reguluje Regulamin biblioteki szkolnej
stanowiący Załącznik nr 9 do procedury.

1.
2.
3.
4.
5.

§9
ŻYWIENIE
Uczniowie nie korzystający ze szkolnych posiłków muszą mieć zapewnione wyżywienie (w tym
wodę) we własnym zakresie. Zakaz częstowania się pożywieniem między ucziami.
Blaty, stoły, powierzchnie dezynfekuje się przed każdym użyciem.
Podczas spożywania przez dzieci posiłków pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki
jednorazowe, maseczki, przyłbice.
Spożywanie obiadów jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
Posiłki wydawane będą w jednorazowych pojemnikach z użyciem jednorazowych sztućców.
§ 10
GASTRONOMIA
1. Podczas spożywania posiłków, zapewnia się:
1) Przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania
zbiorowego żywienia.
2) Wykonywanie zadań z uwzględnieniem najwyższych środków ostrożności:
a) utrzymanie odpowiednich odległość od innych pracowników i uczniów szkoły
wynoszący minimum 1,5 m,
b) wyposażenie pracownika obsługi w środki higieny osobistej: fartuch ochronny,
rękawiczki, maseczka, przyłbica.
3) Korzystanie z jednorazowych pojemników oraz sztućców.
2. Przy dostarczaniu posiłków gwarantuje się utrzymanie wysokiego reżimu sanitarnego, higieny
pracy, czystości opakowań produktów.
3. Dostawca żywienia zobowiązany jest korzystać z głównego wejścia/wyjścia do budynku oraz
do pozostawienia wyżywienia w przedsionku wejścia głównego i poinformowania dzwonkiem
personelu szkoły o dostarczeniu produktów.
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§ 11
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki bezwzględnie dezynfekują ręce lub wyposażone są
w rękawiczki i maseczkę zakrywającą nos i usta. Nie należy przekraczać obowiązujących stref
przebywania. Zużyte maseczki oraz rękawiczki należy wyrzucać do pojemnika na odpady
zmieszane.
2. Uczniowie mający przeciwwskazania do korzystania ze środków dezynfekujących (np. uczulenie)
powinny zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji a następnie umyć ręce wodą z mydłem.
3. Uczniowie myją ręce przed wejściem do Sali lekcyjnej, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z
przerwy, przed jedzeniem i po jedzeniu.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji powierzchni
dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników
(Załącznik nr 10).
5. Sprzęt sportowy, wykorzystywany do zajęć, jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany. Prowadzony jest monitoring czyszczenia i dezynfekcji (Załącznik nr 10).
6. Myciu podlegają również sale gimnastyczne – po zakończonych zajęciach.
7. 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.
8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostają zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej.
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcie z zasadami prawidłowego
mycia oraz dezynfekcji rąk.
§ 12
PRZEBYWANIE OSÓB TRZECICH
Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego wprowadza
się zakaz przebywania na terenie szkoły osób postronnych.
§ 13
PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka): pracownik bezzwłocznie odizolowuje do
oddzielnego pomieszczenia (pomieszczenie ochrony nr 22 na parterze budynku, przy
głównym wejściu):
1) Pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maskę,
rękawiczki. Odizolowuje ucznia od reszty grupy.
2) Pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4) Dyrektor zawiadamia rodziców dziecka.
5) Dyrektor zawiadamia inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Olsztynku tel. 601 411 958.
6) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu
dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID -19 (duszności, kaszel, gorączka):
1) Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
izolacyjnego (pomieszczenie ochrony nr 22 na parterze budynku, przy głównym wejściu),
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kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę. W
przypadku nauczyciela do uczniów danej klasy zostaje przydzielony inny pracownik.
2) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w
przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
3) Dyrektor zawiadamia inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Olsztynku tel. 601 411 958.
4) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, stację sanitarnoepidemiologiczną, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
3. Zabezpieczenie miejsca pracy:
1) Miejsce pracy pracownika zarażonego koronawirusem zostaje wyłączone z
funkcjonowania.
2) Zleca się natychmiastową dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia. Dezynfekcji
zostaje poddany obszar, w którym poruszał się pracownik oraz droga, która prowadzi
do pomieszczenia a także pomieszczenie socjalne.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
3. Procedura została skonsultowana ze Społecznym Inspektorem Pracy.
4. Postanowienia procedury mogą ulec zmianie w związku ze mianami prawnymi wydawanymi
przez odpowiednie instytucje i organy.

………………………………………….
(pieczątka i podpis Dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 1
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020

………………………………..
…………………………………
………………………………...
…………………………………

Olsztynek, dn. …………………..

Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:





Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii COVID19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich wOlsztynku od 1 września 2020 r.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej Procedury bezpieczeństwa związanej z
reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego
dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania
dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w
czasie pobytu w szkole.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku stwierdzenia widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej
wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

Wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury ciała u mojego dziecka
……………………………………………………………………………………… : uczęszczającego
(imię i nazwisko ucznia)

do klasy ………… Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku w przypadku
występowania jakiekolwiek objawy chorobowych (podwyższonej temperatury 37,5°C , kaszlu lub
innych objawów chorobowych).
W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do
poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa
SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu.

……………………………………………..
(data, podpis rodzica, numer telefonu szybkiego kontaktu)
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Załącznik nr 2
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020
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Załącznik nr 3
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020
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Załącznik nr 4
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020
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Załącznik nr 5
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020
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Załącznik nr 6
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020
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Załącznik nr 7
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020

OBSZARY PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE SZKOŁY

Schemat poruszania się uczniów w szkole podczas pandemii:
Szkoła zostaje podzielona na dwie części: Nową i Starą
Część Stara: Wejście narożne oraz wejście przy sali widowiskowej, szatnie zlokalizowane w
boksach
I Piętro ( klatka schodowa przy baszcie )
S. 133 Klasa 7B
S. 134 Klasa 7A
S. 136 Klasa 5A
S. 137 KLasa 6B
II Piętro ( klatka schodowa przy Szkole Muzycznej )
S. 216 Klasa 6A
S. 217 Klasa 7D
S. 218 Klasa 8A
S. 220 Klasa 7C
Część Nowa: Wejście główne do budynku od strony ul. Górnej
s. 5 Klasa 1A
s. 13 Oddz. Przedszkolny
s. 14 Oddz. Przedszkolny
s. 15 Oddz. Przedszkola Miejskiego w Olsztynku
s. 18 Klasa 1B
s. 103 Klasa 4B
s. 104 Klasa 3A
s. 112 Klasa 3D
s. 113 Klasa 2B
s. 115 Klasa 2A
s. 116 Klasa 4A
s. 119 Klasa 6C
Na lekcje wychowania fizycznego uczniowie przemieszczają się korytarzem na parterze
nowej części.
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Załącznik nr 8
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM NOBLISTÓW POLSKICH W OLSZTYNKU
(wytyczne MEN, MZ, GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku)
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.
2. Zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych.
3. Uczniowie mają obowiązek mycia i dezynfekcji rąk pod nadzorem nauczyciela.
4. Dla uczniów

wszystkich klas wyznacza się wejście/wyjście do szkoły wg procedur

bezpieczeństwa określonych w szkole dla każdej klasy.
5. Uczniowie dojeżdżający z klas I-III przyprowadzani są do szkoły z przystanku autobusowego
oraz odprowadzani po zakończonych zajęciach szkolnych na przystanek (wg rozkładu jazdy
autobusów szkolnych) przez pracownika ochrony szkoły.
6. Uczniowie klas I-III przebywający w świetlicy szkolnej korzystają z toalety przy sklepiku
szkolnym.
7. Uczniowie klas IV-VIII przebywający w świetlicy szkolnej (auli) korzystają z toalety na
drugim piętrze przy nowej części szkoły.
8. Jedna grupa uczniów (25 osób) przebywa w jednej i stałej sali.
9. W sali świetlicy usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub zdezynfekować - ilość pomocy dydaktycznych i zabawek została ograniczona.
10. W sali odległość między stanowiskami dla uczniów wynosi 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka).
11. 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.
12. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zabawek i innych przedmiotów niezwiązanych
z procesem edukacji.
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić dziecku przebywającemu
w świetlicy szkolnej wyżywienie we własnym zakresie (w tym wodę).
14. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają obowiązek zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
15. Ławki i krzesełka są dezynfekowane oraz sale wietrzone co godzinę, w czasie przerw, a w
razie potrzeby także w trakcie zajęć.
16. Zakazane jest wychodzenie z podopiecznymi na spacery poza teren szkoły.
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17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły muszą zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
18. Rodzic/opiekun wchodzi do łącznika (główne wejście do budynku) w maseczce,
bezwzględnie dezynfekuje ręce. Po zdezynfekowaniu rąk, sygnalizuje dzwonkiem przybycie
do placówki lub chęć odbioru dziecka, nie wchodzi do dalszej części budynku.
Rodzic/opiekun oczekuje na odebranie lub przyprowadzenie dziecka z świetlicy przez
pracownika.
19. Dziecko do szkoły może przyprowadzić tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych (gorączka, kaszel, itp.).
20. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
zabrania się przyprowadzać dziecka do świetlicy szkolonej.
22. Wychowawcy świetlicy szkolnej w przypadku złego samopoczucia dziecka, mają prawo
zmierzyć mu temperaturę, a informację przekazują dyrektorowi szkoły.
23. Rodzice zobowiązani są do bezwzględnego odbierania telefonów.
24. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy
szkolnej. W sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku
kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę
odpowiednim organom (Policji).
25. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas IV - VIII, którzy chcą aby ich dziecko w
określonej sytuacji bądź

w wybranych dniach samodzielnie wracało ze szkoły do domu,

zobowiązani są do pisemnego poinformowania o tym fakcie nauczycieli pełniących dyżur w
świetlicy szkolnej (karta zgłoszenia ucznia do świetlicy, punkt 4 dodatkowe uwagi lub w
odrębnym piśmie).
26. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności) lub złego
stanu zdrowia dziecka zobowiązuje się rodzica/opiekuna odebrać je w ciągu maksymalnie 30
minut od czasu zawiadomienia o zaistniałej sytuacji.
27. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID19 odizolowuje się do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia (pomieszczenie ochrony
nr 22 na parterze budynku, przy głównym wejściu).
28. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia dziecka do
świetlicy oraz aktualizacji zawartych w niej danych. O wszelkich zmianach dotyczących
odbioru dziecka (m.in. odbiór przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście
ze świetlicy szkolnej), rodzice informują nauczycieli świetlicy na piśmie. Bez pisemnego
upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy szkolnej.
29. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy szkolnej. Obowiązkiem dziecka jest
zgłosić swoje przyjście do nauczycieli pełniących dyżur w świetlicy.
str. 17

30. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania,
podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
Za zniszczenie przez dziecko przedmiotów będących wyposażeniem sali odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
Z regulaminem świetlicy szkolnej zapoznałam/em się oraz moje dziecko i zobowiązujemy się do
jego przestrzegania.
……………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach, oraz wyjściach z sali organizowanych
przez nauczycieli pełniących dyżur w godzinach pracy świetlicy
…..……………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 9
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku
od 1 września 2020

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W OLSZTYNKU

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Biblioteka realizuje najpilniejsze potrzeby czytelników z uwzględnieniem ograniczeń
sanitarnych i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2. Czasowo zawiesza się wolny dostęp do zbiorów i stanowisk komputerowych w czytelni.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW
1.

Z biblioteki szkolnej mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

2.

W czasie przerw w bibliotece przebywają wyłącznie czytelnicy wypożyczający.

3.

Przed wejściem do pomieszczenia zaleca się dezynfekcję rąk.

4.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od innych, obecnych w niej osób
(minimum 1,5 m). Przed biurkiem nauczyciela bibliotekarza nie należy przekraczać
wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze.

5. Uczniowie dokonujący zwrotu zbiorów bibliotecznych podchodzą do lady bibliotecznej
w wyznaczonej odległości, podają numer książki a następnie odkładają ją we wskazane
przez bibliotekarza miejsce.
6. Zwrócone książki zostaną oznaczone datą i poddane dwudniowej kwarantannie.
7.

W celu wypożyczenia książek uczniowie nie podchodzą do półek, wszystkie zbiory

podaje
nauczyciel bibliotekarz.
Podstawa prawna :
Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020 roku.
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Załącznik nr 10
do Procedury bezpieczeństwa
w czasie trwania pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
od 1 września 2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLSZTYNKU
KARTA KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU
TYDZIEŃ OD ………………………………… DO …………………………………
PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY : ………………………………………………

DATA

GODZINY
CZYNNOŚCI

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

RODZAJ
POMIESZCZENIA*

PODPIS
PRACOWNIKA

MYCIE
DEZYNFEKCJA
MYCIE
DEZYNFEKCJA
MYCIE
DEZYNFEKCJA
DEZYNFEKCJA
MYCIE
DEZYNFEKCJA
MYCIE
DEZYNFEKCJA
MYCIE
DEZYNFEKCJA
MYCIE
* pracownik wypełnia według potrzeb
Obowiązkowe zdanie KARTY KONTROLI – każdy poniedziałek do godz. 8:00
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