Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawó w chorobowych sugerujących infekcje dró g
oddechowych

oraz

gdy

domownicy

nie

przebywają

na

kwarantannie

lub

w

izolacji

w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunó w bez objawó w
chorobowych sugerujących infekcje dró g oddechowych.
3. Przebywanie osó b trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum,

z

zachowaniem wszelkich środkó w ostrożności.
4. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspó lnej szkoły.
5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotó w lub zabawek.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, któ re w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy
sobą.
6. Osoby z zewnątrz (rodzice, opiekunowie) załatwiający sprawy w sekretariacie lub kontaktujący się z
nauczycielem zobowiązani są do stosowania środkó w ochronnych (dezynfekcja rąk, osłona ust

i

nosa) na terenie szkoły.
7. Indywidualne kontakty bezpośrednie rodzicó w/opiekunó w z nauczycielami - należy wcześniej
ustalić dzień i godzinę spotkania poprzez dziennik Librus. Zaleca się kontakt telefoniczny bądź

e-

mailowy zamiast spotkań bezpośrednich.
8. Wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu (odległość minimum 1,5 m) między osobami
przebywającymi na terenie szkoły.
9. Na terenie szkoły wyznaczono pomieszczenie jako tzw. izolatorium przeznaczone dla osó b
z objawami choroby.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dró g
oddechowych, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić
rodzicó w, opiekunó w

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (wskazany własny środek

transportu). W sytuacji objawó w chorobowych obowiązuje dystans minimum 1,5 m.

11.

W celu zminimalizowania kontaktó w między uczniami i stworzenie możliwości trzymania

dystansu społecznego, wprowadza się:
- podział szkoły na sektory, miedzy któ rymi uczniowie nie kontaktują się:
I piętro - kl. 0-3 – sektor A,
II piętro – kl. IV – VIII – sektor B,
- uczniowie poszczegó lnych sektoró w przebywają tylko na terenie swojego sektora
(przerwy, toalety), wyjątek to lekcje w s. 21 i 22 ( sale znajdują się na I piętrze)
i wychowania fizycznego,
- uczniowie z poszczegó lnych sektoró w korzystają z odrębnych wejść i wyjść ze szkoły:
kl. 0-III – wejście tylne,
kl. IV-VIII – wejście głó wne.
12. Po wejściu do sali lekcyjnej, w obecności nauczyciela, wszyscy uczniowie dezynfekują
ręce.
12.

Zmiana przerw lekcyjnych - pierwsze dwie przerwy trwają

po 10 min., kolejne 15 minut –

według harmonogramu przerw.
13. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają na korytarzu lub na boisku szkolnym. Opiekę nad
uczniami sprawują nauczyciele, według planu dyżuró w, uczniowie przebywają tylko na terenie
swojego sektora.
14. Uczniowie przebywający w przestrzeni ogó lnodostępnej (korytarz, toaleta itp.) zasłaniają nos
i usta – maską lub przyłbicą. Maseczki/przyłbice zdejmuję po wejściu do sali i zajęcia miejsca w ławce.
Zwolnieni z noszenia maseczek są tylko uczniowie posiadający odpowiednie zaświadczenie lekarskie.
15. Nauczyciele mogą wychodzić z uczniami na boisko szkolne i tam prowadzić lekcję – wyjście klas
IV – VIII należy zgłosić woźnej co najmniej 1 godzinę wcześniej.
16. Stołó wka szkolna jest otwarta tylko podczas wydawania posiłkó w. Posiłki wydawane są wg
podziału na klasy.
17. Biblioteka szkolna działa wg. wyznaczonego harmonogramu.
18. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się zgodnie z harmonogramem i wytycznymi dla tego
przedmiotu.
19. Dezynfekcja sal i sprzętu, wietrzenie sal –

wg obowiązujących wytycznych MEN, MZ i GIS.

20. W każdej sali jest płyn do dezynfekcji rąk. Sale są wietrzone na każdej przerwie.
21. Wskazane jest częste mycie rąk.
22. Szkoła ma prawo dokonania pomiaru temperatury ciała dziecka.
23. W szkole obowiązują regulaminy dostosowane

do zaistniałej sytuacji związanej z COVID-

(świetlicy, stołó wki, biblioteki, pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej, regulamin zdalnego
nauczania oraz spędzania przerw).

25. Wydłuża się co najmniej o 4 dni czas sprawdzania prac pisemnych ucznió w (prace muszą przejść
kwarantannę przed i po sprawdzeniu).
26. W szkole nie będą odbywały się apele czy inne uroczystości związane z gromadzeniem się dużej
liczby ucznió w z ró żnych klas. Wszelkie święta, rocznice będą omawiane podczas lekcji w klasie przez
wskazanych nauczycieli.
27. Ogranicza się organizowanie wycieczek szkolnych i wyjść klasowych.

Organizacja zajęć klasy I-III
1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
2. Jedna grupa ucznió w przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
3. W sali, w któ rej przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty, któ rych nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone
lub dezynfekowane.
5. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, któ re 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.
7. Sale wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie
zajęć.
8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 40 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony i dezynfekowany.
11. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
12. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
13. Podczas przemieszczania się po szkole (poza salą lekcyjną) uczeń zobowiązany jest zasłaniać usta
i nos.
14. Unika się organizowania większych skupisk ucznió w w jednym pomieszczeniu.
15. Ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po
zakoń czeniu zajęć (wykorzystując co drugi wieszak).
16. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, któ ra utrudni kontaktowanie się ze sobą
poszczegó lnych grup ucznió w (np. ró żne godziny przyjmowania grup do placó wki, ró żne godziny
przerw lub zajęć na boisku).
17. Rodzic/opiekun oddaje dziecko pod opiekę pracownikowi szkoły w wyznaczonym obszarze,
z któ rego też odbiera dziecko po zajęciach.

18. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
19. Regularnie myje się ręce wodą z mydłem szczegó lnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Organizacja pracy klas IV-VIII
1. Lekcje dla ucznió w klas IV-VIII odbywają się w salach lekcyjnych na II piętrze. W miarę możliwości
każda klasa ma, dziennie,

przypisaną jedną salę

- wyjątek:

informatyka

sala 21,

chemia i fizyka – sala 27, lekcje w-f - sala gimnastyczna bądź boisko.
2. Uczniowie, zaczynając lekcje o godz. 8.00, nie zbierają się w holu/korytarzu szkoły. Od razu udają
się do sali, w któ rej mają lekcje, gdzie czeka na nich nauczyciel.
3. W miarę możliwości przychodzą do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji.
4. Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
5. Podczas przemieszczania się po szkole (poza salą lekcyjną) uczeń zobowiązany jest zasłaniać usta i
nos.
6. Unika się organizowania większych skupisk ucznió w w jednym pomieszczeniu.
7. Ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez klasę z szatni przed rozpoczęciem i po zakoń czeniu
zajęć (wykorzystując co drugi wieszak).
9. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, któ ra utrudni kontaktowanie się ze sobą
poszczegó lnych grup ucznió w .
10. Obowiązuje zmieniony harmonogram lekcji oraz przerw międzylekcyjnych:
- czas trwania lekcji – 40 minut.
- przerwy: 1. i 2. są 10-minutowe. Uczniowie spędzają je w salach z nauczycielem
lub
w szatni przy sali gimnastycznej. Przerwa 2. jest przerwą
śniadaniową.
- 15- minutowe przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym lub korytarzu
rotacyjnie:
przerwy: 10:20-10:35, 12:10-12:25, 14:00-14:15 uczniowie klas A i C spędzają na boisku
szkolnym, a uczniowie klas B na korytarzu II piętra.
przerwy: 11:15-11:30, 13:05-13:20, 14:55-15:10 uczniowie klas B spędzają na boisku
szkolnym, a uczniowie klas A i C na korytarzu II piętra.
- uczniowie wychodzący na boisko, po skoń czonej lekcji przechodzą pod salę, gdzie będą
mieć kolejne zajęcia, zostawiają tornistry i wychodzą na przerwę.
- w przypadku niepogody uczniowie spędzają przerwy na korytarzach:
na parterze przebywają uczniowie, któ rzy skoń czyli lub będą mieć lekcje wychowania
fizycznego,
w holu przebywają uczniowie, któ rzy skoń czyli lekcje w salach 47 i 48,
na I piętrze przebywają uczniowie, któ rzy skoń czyli lekcje w salach 21 i 22,
na II piętrze przebywają uczniowie koń czący lekcje w salach 25-32.

Organizacja pracy świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawó w chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z pobytu w świetlicy dzieci, któ re zamieszkują wspó lnie
z osobą, przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3. Do świetlicy mogą zostać zapisani uczniowie: obojga rodzicó w pracujących, samotnie
wychowujących - pracujących do wyczerpania limitu miejsc ustalonych zgodnie z Regulaminem
świetlicy
4. W przypadku wykrycia temperatury powyżej 37,0°C wychowawca odmawia przyjęcia dziecka.
Dziecko zostaje odizolowane od reszty osó b przebywających w świetlicy i czeka w izolatce
na przyjazd wezwanego rodzica. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecko z placó wki,
bez możliwości kontaktu osobistego z pracownikami placó wki.
5. W świetlicy dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe: mycia rąk, dezynfekcji rąk,
zakładania i zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
6. Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
dostępnym płynem do dezynfekcji
Organizacja pracy:


grupę tworzy maksymalnie 25 ucznió w przypadających na jednego wychowawcę,



przybywający w świetlicy zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą,



dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości od siebie,



obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych przedmiotó w z domu
i odwrotnie,



sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, któ re można skutecznie
dezynfekować,



sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środkó w bezpieczeń stwa,



obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osó b trzecich w żaden sposó b nie
powiązanych

z działalnością

świetlicy,

a wszelkie

sprawy

za pośrednictwem dziennika internetowego Librus lub telefonicznie,

załatwiane

powinny

być

Wychowawcy prowadzący zajęcia opiekuńczo –wychowawcze z dziećmi, między innymi:
1. wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii w formie
pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeń stwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
2. systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
3. wietrzą salę zajęć, co najmniej raz na godzinę,
4. zawiadamiają Dyrektora szkoły o niepokojących objawach zauważonych u dziecka.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem wypożyczeń rozpisanym
dla poszczegó lnych klas i umieszczonym przy wejściu do biblioteki.
2. Obowiązuje limit czytelnikó w mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni przed wejściem
do biblioteki ( 3 osoby).Przy stanowisku obsługi znajduje się jedna osoba, a pozostałe muszą
zachować bezpieczną odległość – rekomendowane 2 metry, minimum 1,5 metra.
3. Czytelnicy do biblioteki przychodzą w maseczkach i przed wejściem dezynfekują ręce.
4. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamó wionych książek.
5. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi ,, klasową listę zamó wień ’’.
Nauczyciel przygotowuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skró ci się czas
wypożyczenia książki.
6. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczenia na 2 dni – podlegają kwarantannie.
7. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na któ rym leżały książki.
8. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia i regularne czyszczenie powierzchni
wspó lnych, z któ rymi stykają się użytkownicy.
9. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania :
- wolny dostęp do pó łek
- możliwość korzystania ze stanowisk komputerowych oraz czytelni
10. Wszelkie pytania / zamó wienia książek/ można kierować na adres mailowy
bibliotekasp46@interia.pl lub poprzez dziennik elektroniczny.

biblioteki-

Organizacja zajęć z wychowania fizycznego

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk
2. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposó b rotacyjny. Połowa grupy przebiera się
w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni
do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym
miejscu.
3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osó b postronnych w okolicach szatni oraz
miejsc wyznaczonych do ćwiczeń .
4. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
5. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego (z wyłączeniem 6 h specjalistycznych w klasach sportowych)
ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, koszykó wka, gimnastyka).
7. Gry i ćwiczenia kontaktowe na programowych lekcjach wychowania fizycznego zostają zastąpione
innymi (np. siatkó wka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi
przełajowe).
8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni.
9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, któ rych nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, będą usunięte lub będzie uniemożliwiony do nich dostęp.
10. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze i inne) wykorzystywane podczas zajęć będą
czyszczone lub dezynfekowane.
11. Uczniowie klas sportowych będą wykorzystywać własne piłki do ćwiczeń , a po każdych zajęciach
sami je wyczyszczą i zdezynfekują.
12. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
13. Sprzęty sportowe takie jak przybory gimnastyczne, materace, drążki będą zdezynfekowane
po każdej lekcji, na któ rej będą używane.
14. Z uwagi na konieczność zaprowadzenia porządku w obrębie szatni i sal gimnastycznych
(czyszczenie i dezynfekcja sprzętu, wietrzenie szatni etc.) nauczyciele WF nie przyprowadzają

i nie odprowadzają

ucznió w do klas. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy uczniowie klas 1-3

prowadzonych przez nauczyciela WF rozpoczynają lub koń czą lekcje,
15. Nauczyciele klas 3 przyprowadzają ucznió w przebranych w stroje gimnastyczne tuż przed
dzwonkiem na lekcje i zabierają w miarę sprawnie po zakoń czeniu lekcji. W przypadku, gdy jest to
ostatnia lekcja nauczyciele tuż przed dzwonkiem sprowadzają ucznió w pod salę gimnastyczną, gdzie
przejmują ich nauczyciele WF i kierują do szatni. Jeżeli uczniowie klas 3 rozpoczynają lekcje Wf-em
odpowiedzialność za grupę ponosi nauczyciel WF
16. Na lekcje prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej odbywające się w sali
gimnastycznej nauczyciel wraz z klasą rozpoczyna lekcje kiedy trwają już inne lekcje wf-u i koń czy
tak aby nie kolidować ze starszymi klasami.

