Wytyczne do organizacji roku szkolnego 2020/2021
w PSP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Organizacja zajęć w szkole:
1. 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 lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani pod szkołę 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. Każdy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo dezynfekuje dłonie zakłada
ochronę twarzy.

4. Do szkoły mogą wejść opiekunowie tylko dzieci z klas pierwszych.
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) Opiekun zobowiązany jest do zachowania 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. Dzieci z pozostałych klas do szkoły wchodzą same. Ewentualną pomoc przy
przebieraniu sprawować będą pracownicy obsługi i dyżurujący w szatni
nauczyciele.
6. Do dyspozycji obsługi jest termometr bezdotykowy, którego można użyć w
sytuacji podejrzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała. Jeżeli pracownik
szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy należy odizolować ucznia
w gabinecie pielęgniarki i niezwłocznie powiadomić dyrektora lub wicedyrektora
szkoły.

7. Klasy I-III przebywają na II piętrze budynku. Każda klasa przebywa w jednej sali.
Klasy Ia, IIa, IIIa rozpoczynają lekcje o godz.7.50. Klasy Ib, IIb, IIIb rozpoczynają
zajęcia o godz. 8.00. Przerwy zorganizowane sa rotacyjnie: klasy Ia, IIa, IIIa
pierwszą przerwę mają o godz.8.35 a klasy Ib, IIb, IIIb o godz. 8.45.
Klasy starsze rozpoczynają naukę o godz. 7.00.

8. Klasy zostają przypisane do sal lekcyjnych w których odbywają zajęcia cały dzień
z wyjątkiem pracowni komputerowej, chemicznej, językowej i sali gimnastycznej.

9. W trakcie międzylekcyjnych przerw uczniowie pozostają w salach. Na korytarzu
mogą przebywać uczniowie przemieszczający się do sali chemicznej,
informatycznej, językowej i gimnastycznej.
Nauczyciele pełnią dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych przed i po
swoich zajęciach.

10.

Klasa pozostająca na przerwie w sali pozostaje pod opieką nauczyciela.
Nauczyciel na dwie minuty przed końcem przerwy wychodzi z sali w celu
przemieszczenia się na kolejną lekcję. Pozostawia wówczas klasę przy otwartych
drzwiach do sali pod opieką nauczycieli dyżurujących na korytarzu.

11.

12.

Dopuszcza się wychodzenie uczniów w trakcie lekcji do toalety.

W trakcie przerw wszystkich obecnych w budynku szkoły obowiązuje
zakrywanie twarzy.

13.
14.

Schemat przerw:
Nr
lekcji

Klasy Ia IIa IIIa

Klasy Ib IIb IIIb

0.

Klasy IV- VIII
7.00- 7.45

1.

7.50- 8.35

8.00- 8.45

7.55- 8.40

2.

8.45- 9.30

8.55- 9.40

8.50- 9.35

3.

9.40- 10.25

9.50- 10.35

9.45- 10.30

przerwa obiadowa
20’
4.

10.45- 11.30

przerwa obiadowa
20’
10.55- 11.40

przerwa 20’
(klasy 4a,4b,5a,6a,6b,6c)
10.50- 11.35
przerwa 20’ obiadowa
(klasy 4-8)
(klasy 7a,7b,7c,8a,8b)

5.

11.40- 12.25

11.50- 12.35

11.55- 12.40

6.

12.35- 13.20

12.45- 13.30

12.50- 13.35

7.

13.45- 14.30

8.

14.40- 15.25

Obsługa, administracja i nauczyciele podczas kontaktu z dziećmi zobowiązani
są do noszenia przyłbicy, częstego mycia i dezynfekcji dłoni (raz na 45 minut).

15.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć z sali.

16.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w
szatni. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

17.

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.

18.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

19.

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

20.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

21.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.

22.

23.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

W szatni obowiązuje ruch jednokierunkowy. Uczniowie i rodzice uczniów
wchodzą głównym wejściem a wychodzą przez małą salę gimnastyczną.
Uczniowie klas pierwszych po wyjściu z szatni ustawiają się przy wychowawcach
na parterze. Rodzice opuszczają szkołę. Następnie z wychowawcą udają się do
sal klatką schodową od strony boiska wielofunkcyjnego.

24.

Uczniowie pozostałych klas samodzielnie udają się do sal lekcyjnych główną
klatką schodową.

25.

Uczniowie klas 4b, 6b i 6c wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska
wielofunkcyjnego. Przebierają się obok wejścia do stołówki i zostawiają ubranie
w ustawionych szafkach. Na wyższe kondygnacje uczniowie udają się klatką
schodową od strony boiska wielofunkcyjnego.

26.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i w miarę możliwości na
świeżym powietrzu. Do dyspozycji przebywających na świetlicy jest płyn
dezynfekujący. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej, niż co godzinę.

27.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określają Procedury obowiązujące w
bibliotece szkolnej w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych
materiałów bibliotecznych na czas trwania epidemii covid-19 zamieszczone na
www.psp3.ostrowiec.pl w zakładce Regulaminy.

28.

29.

Pielęgniarka szkolna pracuje w dotychczasowym wymiarze.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
30.

Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni.

Wszyscy nie będący pracownikami zobowiązani są ponadto do założenia na
terenie szkoły maseczki lub przyłbicy.

31.

Uczniowie zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.

32.

Sale lekcyjne, stołówka, łazienki, korytarze, klatki schodowe codziennie należy
dezynfekować ze szczególnym zwróceniem uwagi na – poręcze, klamki, blaty
w salach, klawiatury i włączniki.

33.

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.

34.

Gastronomia
35.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy wyparzyć z dodatkiem detergentu.

Z obszaru sali jadalnej usunąć cukier, przyprawy, wazoniki, serwetki itp.
Posiłki wydawane są przez wyznaczonego pracownika. Dzieci ustawiają się
w kolejce do punktu wydawania posiłków z zachowaniem dystansu 1,5m.

36.

37.

Przy stolikach powinny siedzieć dzieci z jednej klasy.

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową. Wydawane są od godz.10.25
do 11.55.

38.
39.

W celu zachowania porządku na stołówce dyżur pełni nauczyciel.

40.

Po posiłku należy zdezynfekować stoły, krzesła, klamki i podłogę.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły
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.

41.

W gabinecie pielęgniarki zostanie odizolowana osoba w wypadku
zaobserwowania objawów chorobowych. .

42.

1. Pracowników szkoły poinstruowano, 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.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zostanie on odizolowany w
gabinecie pielęgniarki. Odizolowany pracownik zobowiązany zostanie do
kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
3. 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.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

