Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123
im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie
zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek
Procedury obowiązujące od 1 września 2020 r. do odwołania
I.

Ogólne zasady organizacji zajęć w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 123
im. Kornela Makuszyńskiego /zwanej dalej szkołą/
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawó w infekcji dró g
oddechowych, któ rego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunó w bez objawó w chorobowych sugerujących infekcję dró g oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych
przepisó w prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk
korzystając z umieszczonych w holu podajnikó w płynu do dezynfekcji.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspó lnej
wyłącznie w wyznaczonym obszarze szkoły /hol i szatnia/ z zachowaniem
następujących zasad :
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. zasłaniania ust i nosa ze względu na brak możliwości zachowania
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi lub pracownika
szkoły min. 1,5 m
5. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osó b z zewnątrz do niezbędnego
minimum (osoby te zobowiązuje się do stosowania środkó w ochronnych: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawó w
chorobowych sugerujących infekcję dró g oddechowych) i wyłącznie w
wyznaczonych obszarach.
6. Wyznaczeni pracownicy szkoły będą kontrolować stan zdrowia ucznió w i osó b
przebywających na terenie szkoły przy użyciu termometru bezdotykowego.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dró g oddechowych uczeń zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarki.
O konieczności odebrania ucznia ze szkoły niezwłocznie zostanie powiadomiony
rodzic. Konieczne jest przekazanie wychowawcy klasy / w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego/ informacji dotyczącej sposobó w szybkiej i skutecznej komunikacji z
rodzicem. Na podstawie zewnętrznych objawó w nie można jednoznacznie
odró żnić infekcji dró g oddechowych od zachorowania na COVID-19.

Przez objawy, o któ rych mowa w pkt. 7 rozumie się:
podwyższoną temperaturę ciała/38/, bó l głowy i mięśni, bó l gardła, kaszel,
duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu

8. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek
poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia.
9. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u któ rego podejrzewa się zakażenie telefonicznie są
informowani o zaistniałej sytuacji.
10. W przypadku zachorowania na COVID-19 ucznia, pracownika szkoły pań stwowy
powiatowy inspektor sanitarny przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne na
terenie szkoły w celu ustalenia listy kontaktó w osoby zakażonej i wydania
dalszych decyzji.
11. Opinię dotyczącą zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole (i kontynuowanie
zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie wydawał PPIS
uwzględniając wystąpienie przypadku lub przypadkó w zachorowań na COVID-19
wśró d ucznió w lub pracownikó w szkoły, lokalną sytuację epidemiologiczną na
danym obszarze (liczbę osó b zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu)
z uwzględnieniem przypadkó w związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami
instytucjonalnymi i ich charakterem.
12. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna
w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję
o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespó ł zarządzania
kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespó ł ten stale monitoruje sytuację
epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze
i przeciwepidemiczne, w szczegó lności w powiatach uznanych za obszary żó łte
i czerwone.
13. W sytuacji, gdy jeden z ucznió w zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą
musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wó wczas prowadzenie dla
nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki.
Nauka stacjonarna dla innych klas w szkole będzie zależała od tego w jakim
stopniu byli oni narażeni na zakażenie.
14. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie
przedmiotem indywidualnej opini pań stwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych
rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

II.

Zasady organizacji żywienia :

II śniadanie
1. Uczniowie przynoszą do szkoły II śniadanie , wcześniej przygotowane w domugotowe do spożycia.
2. Podczas spożywania posiłku w klasie nie będą używane jak dotychczas
podkładki, talerze , kubki, dlatego prosimy o zaopatrzenie dziecka w pojemnik
umożliwiający bezpośrednie spożywanie posiłku.
3. W klasie nie będą przygotowywane napoje do śniadania. Uczniowie przynoszą
własne napoje w butelce lub termosie z kubkiem / podpisane, tak by uniknąć
przypadkowego korzystania przez innych ucznió w/.
Obiad
1. Wprowadzamy 5-zmianowe wydawanie posiłkó w , tak by umożliwić spożywanie
ich przy stolikach z ró wieśnikami z danej klasy i w małych grupach oraz interwał
czasowy na dezynfekcję blató w stołó w i poręczy krzeseł po każdej grupie.
2. Całkowicie rezygnujemy z samoobsługi ucznió w podczas obiadu. Obiad i komplet
sztućcó w podawany będzie uczniom bezpośrednio do stołu przez pracownika
szkoły.
3. Odpłatność za obiady w sekretariacie szkoły przez rodzicó w będzie możliwa
wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach.
Harmonogram godzin obiadowych dla poszczegó lnych klas :
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30

Poniedziałek
Wtorek
1a,3b,3c
3a,4b,5b, 7b
s.4
2a,3a
1a, 3b,5a
4a s.4
4b,5a,5b
4a,7a,6a
6a,7a,
7b s.4
8a,8b

2a,3c,
8b s.4
8a

Środa
2a,3b ,
4b s. 4
1a,3c,4a
3a,6a,7b
8a s.4
5a,5b
7a,8b

Czwartek
2a,3a
8b s. 4
1a,3b,5b
3c s.4
7b,5a

Piątek
2a,3a,6a

4a,4b,
6a s.4
7a,8a

4a,4b
7b s.4
8a,8b

1a,3c,
7a s.4
3a,5a,5b

III.

Organizacja przestrzeni i pracy szkoły:
1. Cała przestrzeń szkoły poza holem i szatnią jest dostępna wyłącznie dla ucznió w
i pracownikó w szkoły.
2. W szatni może pozostawać wyłącznie obuwie na zmianę /prosimy
o niepozostawienie w szatni innych rzeczy dziecka i ubrań /
3. Rodzice i opiekunowie ucznió w podczas pobytu z dzieckiem w holu i szatni
szkoły zobowiązani są do stosowania ochrony ust i nosa/ze względu na małą
przestrzeń i brak możliwości zachowania odpowiedniego dystansu od innych
osó b/
4. W sekretariacie szkoły w jednym czasie może przebywać jedna osoba, osoby
oczekujące zachowują dystans w holu szkoły.
5. Na terenie szkoły obowiązują ogó lne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz uniknie dotykania ust i nosa.
6. Uczniowie zwolnieni są z obowiązku zakrywania nosa i usta maseczką lub
przyłbicą. Rodzice proszeni są o systematyczny trening z dzieckiem zasłaniania
ust i nosa podczas kaszlu i kichania.
7. Nauczyciele i pomoce nauczycieli są zobowiązane zakrywać usta i nos maseczką
lub przyłbicą w przypadku konieczności zmniejszenia dystansu między nimi
a uczniem oraz podczas spotkań z osobami z zewnątrz .
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
w kontaktach z uczniami i nauczycielami zachowują dystans.
8. Komunikacja i wymiana informacji rodzicó w z nauczycielami odbywać się będzie
wyłącznie przy użyciu ustalonych indywidulanie z wychowawcami środkó w
przekazu na odległość. W uzasadnionych przypadkach wymagających
bezpośredniego kontaktu z nauczycielem , nauczyciel będzie ustalał z rodzicami
czas i miejsce spotkania w szkole.
9. W celu ograniczenia bezpośrednich kontaktó w rodzicó w i osó b z zewnątrz
z sekretarzem szkoły zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.
Potrzebne dokumenty zostaną wó wczas przygotowane i przekazane w ustalonej
przez obie strony formie.
10.Ze wszystkich pomieszczeń dydaktycznych zostają usunięte dywany
i przedmioty, któ rych nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
11.W każdej sali jest dostępny środek do doraźnej dezynfekcji.
12.Sale lekcyjne i przestrzenie wspó lne będą regularnie wietrzone nie rzadziej, niż
co godzinę.

13.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć , a w miarę możliwości
po każdych zajęciach.
14.W miarę możliwości zajęcia ruchowe i sportowe odbywać się będą na terenie
przyszkolnym.
15.Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych, w któ rych nie
można zachować dystansu będą ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.
16.Uczniowie podczas zajęć na parterze będą korzystali z toalety na parterze,
podczas zajęć na piętrze – z toalety na piętrze.
17.Uczniowie będą korzystać na dotychczasowych zasadach z własnych
podręcznikó w, przyboró w szkolnych, strojó w do gimnastyki pozostawianych
w indywidulanych szafkach klasowych.
18.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotó w.
19.W przypadku konieczności zabierania zabawek/ sprzętu- rodzice proszeni są
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy przynoszonej
do szkoły.
20.Na czas obowiązywania procedur bezpieczeń stwa w szkole obowiązuje nowy
rozkład przerw międzylekcyjnych - Nauczyciele w klasach I-VIII organizują
przerwy dla swoich ucznió w w interwałach adekwatnych do potrzeb
psychofizycznych.
21.Na czas obowiązywania procedur bezpieczeń stwa w szkole wprowadza się 45
minutową realizację zajęć rewalidacyjnych.
IV.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1. Na czas obowiązywania procedur bezpieczeń stwa w szkole , Rodzice nie
pracujący proszeni są o przyprowadzanie do szkoły dziecka bezpośrednio przed
rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, bez konieczności korzystania z opieki świetlicy
w grupach porannych.
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru
swojego dziecka zgodnie z deklaracją złożoną na początku roku szkolnego oraz
bezzwłocznego powiadomienia o zmianie godzin - jest to warunek niezbędny do
organizacji opieki w stałych grupach ucznió w.
3. Rodzice ucznió w, któ rzy nie pracują odbierają swoje dziecko ze świetlicy szkolnej
do godz. 15.00 lub bezpośrednio po zakoń czeniu zajęć edukacyjnych.
4. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w stałych grupach w wyznaczonych salach
lekcyjnych.

