WYCIĄG Z PROCEDUR FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W KROŚCIENKU WYŻNYM OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW I RODZICÓW
INFORMACJE OGÓLNE
1.Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz
Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć
organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym od
1 września 2020 r.
2.W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.
3.Niniejsza

procedura

określa

funkcjonowanie

szkoły

od

1

września

2020

r.,

w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
4.Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa
w

Szkole

nie

pozwoli

w

100%

wyeliminować

ryzyka

związanego

z zakażeniem.
4.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
5.Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na
obszarze powiatu krośnieńskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do
„obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe
ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem1.
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
1.Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor może zawiesić zajęcia na
czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone
zdrowie uczniów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)
1

2.W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
1) organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
2) organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem
Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na
odległość (WARIANT ZDALNY).
3.Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz
zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego,
w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się
obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).
4.W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor
postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”.
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1.Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 16:00
2.W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdego oddziału/ klasy,
wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia
niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
3.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.
4.Uczniowie oddziałów zerowych zaczynają zajęcia od godz.: 8:10.- przychodzą do szkoły
w godz. 8.00- 8.10:
a) uczniowie klas I zaczynają zajęcia od 8:00- przychodzą do szkoły w godz. 7.30- 7.40,
b) uczniowie klas II zaczynają zajęcia od 8:00- przychodzą do szkoły w godz. 7.40- 7.50,
c) uczniowie klas III zaczynają zajęcia od 8:00- przychodzą do szkoły w godz. 7.508.00,
d) uczniowie klas IV-VIII zaczynają zajęcia od godz. 8:00.
5.Istnieje możliwość wcześniejszego przyjścia do szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu
z wychowawcą.

6.W przestrzeniach wspólnych (wejścia do szkoły, szatnie, korytarze, sanitariaty, biblioteka,
gabinet profilaktyki zdrowotnej, jadalnia i inne) uczniowie zobowiązani są do osłony ust
i nosa za pośrednictwem maseczek ochronnych / przyłbic, które zapewniają rodzice.
Zalecenia te dotyczą również pracowników szkoły.
7.Rekomenduje się stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki / przyłbice) podczas
zajęć edukacyjnych.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY
1.Dzieci klas I- III oraz klas zerowych są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2.W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3.W Szkole wyznacza się określoną strefę, w której mogą przebywać rodzice
przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując
następujące zasady:
a) 1 rodzic z dzieckiem;
b) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
c) zachowanie dystansu od pracownika 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).
4.Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału / klasy planem
zajęć.
5.Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
6.Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek
dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły.
7.Uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema wejściami do strefy wspólnej:
1) uczniowie klas zerowych, klas pierwszych i drugich – wejście od strony zachodniej
(wejście główne – numer 1)
2) uczniowie klas III i IV – wejście od strony wschodniej (od strony boiska szkolnego
– numer 2)
3) uczniowie klas V-VIII – wejście od strony południowej (numer 3).

8.W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka,
pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
9.Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych
zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia,
korytarze, jadalnia, itp.
10.Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania
bezpiecznego dystansu.
11.Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonych pracowników
(wychowawców) do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy
wejściu do budynku szkoły.
12.W miarę możliwości zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych
i stałych salach lekcyjnych.
13.Dla każdego oddziału / klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie
z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
14.Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem
nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
15.Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy
wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie
zajęć.
16.Zajęcia w klasach zerowych i klasach I - III szkoły podstawowej odbywają się
w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej na parterze.
17.Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
18.Dzieci klas zerowych oraz klas I- III po skorzystaniu z toalety zobowiązane są do mycia
rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.
Pracownicy obsługi na bieżąco kontrolują stan higieniczny tych pomieszczeń.
19.Na czas pracy szkoły, wejście do szkoły przez osoby trzecie jest zabronione.
W uzasadnionych przypadkach można wejść za zgodą dyrektora szkoły / wicedyrektora
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
20.Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
a) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy
wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
b) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);

c) do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać tylko
i wyłącznie uczniowie oraz pracownicy szkoły.
21.Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice, pracownicy oraz osoby trzecie
z
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sugerującymi

infekcję

dróg

oddechowych,

w

tym

w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę
przekraczającą zwykłą temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C, ale nie wyższą niż 38°C).
22.W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany
jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym (w przypadku posiadania innego
termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
23.Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda
wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
24.W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów
oraz pracowników Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania
indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
25.Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
26.W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami
lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają
ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi. Prowadzona
jest ewidencja wejść do szkoły.

SALA GIMNASTYCZNA
1.W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
2.W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
3.Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się
z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
4..Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także
podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
5.Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
z sali gimnastycznej.

SZATNIA
1.W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni ustala się
godziny

przyjścia

i

wyjścia

uczniów

każdego

oddziału/

klasy

ze

szkoły,

z uwzględnieniem czasu na pozostawienie lub zabranie okrycia wierzchniego i zmianę
obuwia w szatni.
2.Klasy zerowe, klasy I-III będą przychodzić i kończyć zajęcia w różnych odstępach
czasowych.
3.Boksy klas IV-VIII będą w miarę możliwości ustawianie w sposób zapewniający
zachowanie dystansu społecznego. Zobowiązuje się uczniów do zachowania dystansu
społecznego i osłony ust i nosa (maseczki / przyłbice) podczas korzystania z nich.
3.Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją
prawidłowego dezynfekowania rąk.
4.Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
z szatni szkolnej.
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
1.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Karty zapisu będą dostępne na stronie internetowej szkoły.
Należy je przesłać drogą elektroniczną na adres umieszczony na stronie szkoły. Możne je
przekazać osobiście w strefie wspólnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
z Sekretarzem szkoły (tel. 13-431-50-19).
2.Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
3.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby mogą zostać
wykorzystane inne sale dydaktyczne.
4.W świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych)
umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
5.Dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do
dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna/ wychowawcy świetlicy.
6.Podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/
wychowawców do zachowania dystansu.
7.Świetlicę należy wietrzyć:
1) codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;

2) nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
3) za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
8.Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę o zasadach
przebywania w świetlicy szkolnej.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1.Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz
instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
2.Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce.
3.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren
biblioteki dezynfekowały dłonie i posiadały maseczki / przyłbice do osłony ust i nosa.
4.Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym
regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu
i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka
wraca do użytkowania.
5.Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach
korzystania z biblioteki szkolnej.
6.Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
1.We współpracy z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady,
w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
2.Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu
do dezynfekcji umieszczonego przed wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją
prawidłowej dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa za pośrednictwem maseczki lub przyłbicy.
3.Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

BOISKO SZKOLNE
1.Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w miarę możliwości w trakcie przerwy
międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
2.Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły.
3.Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających
zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
4.Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
5.Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne
bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska
i znajdujących się na boisku urządzeń.
6.Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
(w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej
możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku
obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
7.Korzystanie z boiska jest dozwolone tylko przez uczniów uczęszczających do jednostki.
8.Korzystanie z boiska szkolnego w trakcie zajęć jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
9.Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają
nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.
10.Plac zabaw znajdujący się przy szkole ze względu na brak wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego jest wyłączony z użytkowania.
11.Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina
nauczyciel opiekujący się grupą.
12.Uczniowie klas I- III oraz klas zerowych po każdym powrocie z boiska myją ręce pod
nadzorem nauczyciela.
13.Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
z działalnością Szkoły.
ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.

Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum bezpośrednie spotkania i narady
z rodzicami.

2. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem zasad rekomendowanych przez służby
sanitarne.
3. Jeżeli jest to możliwe spotkania z rodzicami (dni otwarte, wywiadówki, itp.)
kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji
elektronicznej.
ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1.Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem
zajęć.
2.Droga do szkoły oraz powrót z niej odbywa się na ogólnych zasadach sanitarnych
ogłoszonych przez odpowiednie służby.
3.Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji i nałożyć maseczkę lub przyłbicę do ust i nosa. Nakaz ten obowiązuje
w przestrzeniach wspólnych.
3.Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
a) częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć
ręce. Czynności te powtarzać przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety, itp.);
b) ochrona podczas kichania i kaszlu;
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4.Uczeń

nie

może

zabierać

ze

sobą

do

szkoły

niepotrzebnych

przedmiotów.

W przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest to możliwe (ulubiony
przedmiot który wpłynie na pozytywne funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym).
Jednakże zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał
przyniesionych przedmiotów innym uczniom.
5.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
6.Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7.Istnieje możliwość pozostawienia przez uczniów przyborów szkolnych oraz podręczników
w szkole.
8.W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1.Rodzice dzieci klas I- III oraz klas zerowych:
a) zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
b) powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na
terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci (strefy wspólnej);
c) zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli
dziecku temperaturę;
d) zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
w domu);
e) w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
2.Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać
uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
3.Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły
własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy).
4.Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel,
osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
z lekarzem.
5.Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych
dziecka, alergii oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
6.Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za
pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej (e-dziennik), w celu zapewnienia
bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia.

ZASADY ORGANIZACJI JADALNI SZKOLNEJ

1.Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania z jadalni szkolnej.

2.Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
3.Jadalnia zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego.
4.Posiłki wydawane są w jadalni zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających
z posiłków w Szkole.
5.Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania
na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans ustawiając się w jednej kolejce
oraz zobowiązani są do korzystają z maseczek / przyłbic.
6.Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w jadalni.
7.Po wyjściu każdej grupy z jadalni pracownicy personelu obsługi przeprowadzają
czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą jadalnię.
8.Po wyjściu z jadalni uczniowie udają się bezpośrednio do sali zajęć.
9.Jeśli dzieci przechodząc do sali dotykały np. poręczy schodów należy przejść z nimi do
łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce wodą z mydłem (lub zdezynfekowały ręce).
WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek jednorazowych,
maseczek i mycia rąk
1.Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji
rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
2.Instrukcje dotyczące prawidłowego zakładania i ściągania rękawiczek jednorazowych,
maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
a) techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
b) techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowacrece/
c) zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
2.Wszyscy pracownicy, rodzice i uczniowie zobowiązani się do ich stosowania
i przestrzegania.
3.W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

