Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2020

Najważniejsze informacje dotyczące Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Głubczycach w czasie
trwania epidemii COVID-19
I.

Organizacja zajęć- wariant tradycyjny – ogólne wytyczne GIS, MZ, MEN

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, o której
niezwłocznie powiadamia szkołę rodzic / opiekun prawny..
2. 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.
3. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. 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);
e) opiekunowie mogą wejść do budynku szkoły i odebrać dziecko po dzwonku kończącym ich ostatnią
lekcję.
5. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz. Petenci wchodzą do szkoły tylko po użyciu domofonu
i tylko w czasie trwania lekcji zachowując rygor sanitarny. Pracownik szkoły obsługuje petenta
w wyznaczonym miejscu tj. stolik na hall’u. Zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatce (sala 21),
zapewniając min. 2 m odległości od wskazanej przez dyrektora osoby do opieki i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (należy korzystać z
własnego środka transportu).
7. Szkoła oferuje taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na jej terenie poprzez przestrzeganie następujących zasad :
1) Do szkoły wchodzą i wychodzą :
a) głównym wejściem uczniowie klas 8a, 8b, 4a, 4b,3b;
b) wejściem od strony skateparku wchodzą i wychodzą klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a;
c) uczniowie niezwłocznie udają się do wyznaczonych szafek, w których zostawią odzież
wierzchnią i kierują się do klas;
d) zabrania się użyczania szafki koledze lub koleżance;
e) lekcje i przerwy odbywać się będą wg ustalonego planu i przyjętego czasu ich trwania i na
wyznaczonych piętrach dla każdej klasy i wskazań wynikających z planu lekcji;
f) zabrania się uczniom przechodzenia na piętra lub parter bez wyraźnej potrzeby.
2) Wskazane jest przechodzenie między piętrami w następujący sposób :
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a) klasy 3b, 4a, 4b, 8a, 8b – schodami od strony patronki szkoły z zachowaniem wskazanego
strzałkami na schodach kierunku ruchu;
b) klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a – poruszają się schodami od strony skateparku i zgodnie
z opisanym ruchem;
c) zaleca się utrzymanie na przerwach kontaktu pomiędzy uczniami w grupach klasowych.
Opiekę nad uczniami w czasie przerwy sprawują nauczyciele dyżurujący z zachowaniem
rygoru sanitarnego. W uzgodnieniu pomiędzy wychowawcami klas 1-3 dopuszcza się
możliwość rotacyjnego korzystania z korytarza na parterze w czasie przerw wg. Zasady:
zamiennie co druga klasa.
8. 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, o której stale
przypominają nauczyciele i pracownicy szkoły.
9. Uczeń własne przybory i podręczniki, w czasie zajęć może zostawić na stoliku szkolnym, w tornistrze
lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Zakazuje się uczniom zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebne przedmioty.
11. Zasady pracy w czasie zajęć świetlicowych opisuje regulamin świetlicy.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę
w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeniu dezynfekcji.
12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.
13. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się wg ustalonego we wrześniu 2020 harmonogramu w wyznaczonych
salach z zachowaniem rygoru sanitarnego i opisanymi wcześniej zasadami poruszania się w szkole.
Liczba uczniów objętych zajęciami pozalekcyjnymi wynika z odrębnych przepisów.
14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach – opisuje regulamin
biblioteki.
15. Pielęgniarka ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu, który jest czynny w czwartki i piątki
w godzinach 8 – 14.
16. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z dystrybutora wody pod nadzorem pracownika kuchni, który
znajduje się w jadalni szkolnej.
II.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Szkoła maksymalizuje dostęp do dozowników dezynfekujących, z których ma obowiązek korzystać
każdy uczeń, pracownik i osoby trzecie. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący
do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania
usta i nos oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
2. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym oraz dopilnować, aby robili
to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
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i po skorzystaniu z toalety i po przerwach. Za nadzór nad monitoringiem odpowiada wyznaczony
pracownik.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
5. Na bieżąco pracownicy obsługi dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
6. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, to w szkole
przy wejściach znajdują się pojemniki z napisem „MASECZKI, RĘKAWICE”, do których należy wrzucać
zużyte ww. przedmioty.
III.

Gastronomia

1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie ich odbywa się w wyznaczonych miejscach i
określonym czasie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków
czyści się blaty stołów i poręcze krzeseł po każdej grupie.
2. W stołówce wyznacza się osobę do podawania dań i produktów, która zachowuje środki ochrony
osobistej.
IV.

Dowozy

1. Jednostka zapewniająca dowozy uczniów do szkoły i ich powrót do domu tj. PKS Głubczyce stosuje
wytyczne GIS i zarządzenia Burmistrza Nr 839/12.

Funkcjonowanie szkoły w przypadku określenia powiatu Głubczyce strefą żółtą/ czerwoną na
podstawie decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
- WARIANT MIESZANY LUB ZDALNY
WARIANT MIESZANY :
− dla uczniów pozostających na kwarantannie;
− dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę
zdrowotną sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem;
− dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologicznopedagogicznej;
− zajęcia w mniejszych grupach lub dla części klas (np.: klasy I-III – zajęcia stacjonarne,
a starsze klasy zajęcia zdalne).
1. Godziny przychodzenia klas do szkoły w wariancie mieszanym :
a) do świetlicy szkolnej wg harmonogramu grup;
b) na lekcje :
wejście 1
godzina
07:40
07:45

klasa
8a,8b
4a,4b
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07:50

3b,3c

wejście 2
godzina
07:40
07:45
07:50

klasa
1a,1b,1c
2a,2b
3a

WARIANT ZDALNY :
− zawieszenie wszystkich zajęć stacjonarnych;
− przejście na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
2. Przerwy : naprzemiennie (po ustaleniu nauczycieli) podwórku, hall. Strefy na podwórku:
− Skatepark;
− przed wejściem do szkoły;
− za budynkiem szkoły (od strony Orlika).
Zachowanie dystansu, w przestrzeniach wspólnych osłona ust i nosa u dzieci.
3. Osoby trzecie kontaktują się ze szkołą drogą telefoniczną lub elektroniczną.
4. Wprowadza się nakaz zachowania dystansu i noszenia osłon na usta i nos w przestrzeniach wspólnych
szkoły wszystkim pracownikom wg wskazań SANEPIDU.
5. Ogranicza się korzystanie ze świetlicy do dzieci pracowników:
− system ochrony zdrowia;
− służb mundurowych;
− pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
6. Wprowadza się mierzenie termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu
do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy
i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika wprowadza
się obowiązkowy pomiar temperatury :
− jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
− jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C –
należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania
dziecka ze szkoły.
8. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
9. Wprowadza się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj: w otwartej przestrzeni
terenu szkoły.
10. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby informuje się rodziców o możliwości
pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić
kontakt ze szkołą na ten czas.
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REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 W GŁUBCZYCACH
W CZASIE PANDEMII COVID- 19
1. Biblioteka szkolna będzie otwarta od poniedziałku do piątku przez 3 godziny.
2. Przed wejściem do biblioteki uczniowie ustawiają się w rzędzie od sali 21w kierunku drzwi biblioteki
zachowując odległość 1,5 metra i dezynfekują dłonie.
3. Uczniowie będą mogli z niej korzystać według ustalonego planu:
a) Klasy pierwsze w poniedziałek 8.45 -11.45
− Pierwsza przerwa 8.45-8.55 -KL. IA
− Druga przerwa 9.40-9.40 -KL.IB
− Trzecia przerwa 10.35 - 10.45 – KL.IC
− Czwarta przerwa 11.30- 11.35KL.IA/ 11.35-11.40KL.IB/11.40-11.45KL.IC
b) Klasy drugie we wtorek 8.45 -11.45
− Pierwsza przerwa 8.45-8.55 -KL.IIA
− Druga przerwa 9.40-9.40 –KL.IIA
− Trzecia przerwa 10.35 - 10.45-KL.IIB
− Czwarta przerwa 11.30- 11.45 –KL.IIB
c) Klasy trzecie w środę8.45 -11.45
− Pierwsza przerwa 8.45-8.55 -KL.IIIA
− Druga przerwa 9.40-9.40- KL. IIIA
− Trzecia przerwa 10.35 - 10.45 –KL.IIIB
− Czwarta przerwa 11.30- 11.45-KL.IIIB
d) Klasy czwarte we czwartek 8.45 -11.45
− Pierwsza przerwa 8.45-8.55 -KL.IV A
− Druga przerwa 9.40-9.40- KL.IVA
− Trzecia przerwa 10.35 - 10.45 –KL IVB
− Czwarta przerwa 11.30- 11.45-KL IVB
e) Klasy ósme w piątek. 8.45 -11.45
− Pierwsza przerwa 8.45-8.55 -KL.VIIIA
− Druga przerwa 9.40-9.40-KL.VIIIA
− Trzecia przerwa 10.35 - 10.45 –KL.VIIIB
− Czwarta przerwa 11.30- 11.45- KLVIII B
4. Wypożyczeń i zwrotów będzie można dokonać w wejściu do biblioteki szkolnej w miejscu do tego
przeznaczonym.
5. Czytelnicy mogą wcześniej zarezerwować potrzebne egzemplarze jeśli będą one przechodzić
kwarantannę. W tej sytuacji nauczyciel bibliotekarz poinformuje, kiedy będzie je można odebrać
z biblioteki.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów korzystających z biblioteki nie będzie możliwości
korzystania z kącików dla dzieci i czytelni oraz wolnego dostępu do regałów.
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REGULAMIN PRZEBYWANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁUBCZYCACH
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19:
1. WEJŚCIE DO ŚWIETLICY:
a) Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, z rodziny nieobjętej kwarantanną.
b) Grupy świetlicowe są międzyoddziałowe.
c) Przed wejściem do świetlicy, grupa uczniów ustawia się w rzędzie, z zachowaniem bezpiecznego
dystansu 1,5m.
d) Przed wejściem do świetlicy należy zdezynfekować dokładnie ręce.
2. POBYT W POMIESZCZENIU:
a) Po wejściu do świetlicy, każdy uczeń wiesza wierzchnie ubranie na wieszaczkach bądź zostawiaje w
swojej szafce i zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce.
b) Przy stoliku mogą siedzieć 2-3 osoby.
c) Tornistry, worki dzieci powinny znajdować się na krześle obok.
d) Każde dziecko korzysta tylko ze swoich przyborów i podręczników.
e) Rodzic ma obowiązek każdego dnia dezynfekować przynoszone przez dziecko przybory.
f) Nie należy przynosić zabawek pluszowych, materiałowych, które trudno zdezynfekować.
g) Dziecko może korzystać ze szkolnych przyborów tylko tych, które można zdezynfekować i nie
wymienia się z innymi dziećmi.
h) Przed każdym posiłkiem uczeń dezynfekuje ręce.
i) Każda potrzeba wyjścia dziecka ze świetlicy musi być wcześniej zgłoszona nauczycielowi świetlicy.
3. ODBIÓR DZIECKA:
a) Wyjście dziecka do domu musi być wcześniej zgłoszone nauczycielowi świetlicy przez
rodzica/opiekuna.
b) Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z świetlicy powinni być zdrowi.
c) Rodzic/opiekun nie wchodzi do świetlicy, lecz tylko zgłasza po jakie dziecko przyszedł.
4. OBJAWY CHOROBOWE UCZNIA:
a) Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
b) Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, izolujemy je w odrębnym
pomieszczeniu (SALA 21) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów, w celu pilnego odebrania ucznia ze
świetlicy szkolnej.
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