PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Legnicy ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK
Podstawy prawne:









Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz.
493)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 41o ze zm.)
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020r.

Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w ZSO nr 4 w Legnicy
przy ulicy T. Szewczenki 10,59-220 Legnica

Do przestrzegania procedury zobowiązani są :
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające do placówki

Organizacja zajęć w szkole i placówce:
Informacje ogólne

 Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których
dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie
skontaktować się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia.

 W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel może
zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia.
Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych
osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 Praca szkoły jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwiać zachowanie dystansu
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i
ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły .



W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp.

 Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

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

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

 Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkole uwzględniają odpowiednio zasady
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotekach.
.

Zajęcia Wychowania Fizycznego

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają umyciu
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.

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

Przybycie ucznia do szkoły

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły 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.

 Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona

jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) 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).



Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 W szkole obowiązuje rejestr osób z zewnątrz wchodzących do szkoły.
 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.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny, aby ograniczyć większe skupiska
uczniów w szatni klasy szkoły podstawowej wchodzą do szkoły wejściem pierwszym a
licealiści wejściem przy szatni.

 Uczniowie nie korzystają z szatni przez pierwsze dwa tygodnie września.
 Przy wejściu do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej
dezynfekcji rąk.

 Przy wejściu do szkoły uczniowie zakładają maseczki i ściągają je po wejściu do klasy.
 Do 15 września uczniowie w czasie przerw na korytarzu mają założone maseczki.
 Maseczki nie obowiązują na boisku szkolnym.
 W celu zapewnienia dystansu na korytarzach w czasie przerw wyznacza się strefy :
1 Strefa- korytarz przed salą 14
2 strefa-korytarz przed salą 26
3 strefa- korytarz I piętro( nauczanie klas I-III)
4 strefa - półpiętro –sala 38a
5 strefa- scena
6 strefa –II piętro, klasa 45,46

Zajęcia świetlicowe

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów.

 Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi
zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii.

 Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 Świetlice jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny min. 1,5m.
 Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu lub kichania.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.



Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły powinny dezynfekować dłonie lub
zakładać rękawiczki ochronne i mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać
obowiązujących stref przebywania.

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

 W szkole odbywa monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal
zajęć,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

 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.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 W szkole znajduje się pojemnik do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek.
Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
Załącznikiem do niniejszej procedury są wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej
przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że zapoznałam/ em się z procedurami bezpieczeństwa podjętymi
w placówce i zobowiązuje się do ich przestrzegania w szczególności na temat przyprowadzania
dziecka zdrowego przez osoby zdrowe.
Aktualny numer telefonu komórkowego matki ………………………………………….
Aktualny numer telefonu komórkowego ojca ………………………………………….

………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica

Zgoda rodzica na wykonanie pomiaru temperatury ciała dziecka

Wyrażam

zgodę

na

wykonanie

pomiaru

temperatury

ciała

mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
(imię i nazwisko dziecka)
w sytuacji, gdy będzie wykazywać niepokojące personel placówki objawy. Wyrażam zgodę
dobrowolnie w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu mojego dziecka oraz bezpieczeństwa innych
dzieci i kadry placówki.
Administratorem zebranych danych jest ZSO nr 4 w Legnicy przy ulicy T. Szewczenki 10,
59-220 Legnica,
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@valven.pl.Podstawą przetwarzania danych jest zgoda,
która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona
żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane na temat czasu uczęszczania do
świetlicy oraz dane kontaktowe przetwarzane są na podstawie zadania realizowanego w interesie
publicznym jakim jest zapewnienie pracy świetlicy szkolnej oraz zapewnienie szybkiego kontaktu z
rodzicami ucznia. Administrator może przetwarzać dane również w celu dochodzenia lub ochrony
roszczeń. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie
wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych,
sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator
zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą
przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie
uniemożliwi bezpieczne warunki pracy szkoły.
…………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna

