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II

w Pisarzowicach, gdy sytuacja związana z pandemią koronawirusa
nie pozwoli na prowadzenie edukacji w tradycyjnej formie dla
wszystkich uczniów szkoły – przejście na tryb hybrydowy.
VII. Sytuacja gdy zespół klasowy (jeden lub więcej) na wniosek
Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego,
przejdzie na nauczanie zdalne, wprowadza się poniższe procedury
w nauczaniu hybrydowym:
str. 1

I.

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pisarzowicach:

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 do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Szkoła umożliwia wszystkim wchodzącym
do budynku skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni
wyznaczonej przez szkołę, którą jest przedsionek szkoły przy wejściu głównym.
5. Uczniowie przychodzą do szkoły i poruszają się w części wspólnej budynku stosując środki
ochronne – osłonę ust i nosa. Nie muszą ich stosować po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej.
6. Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły mają mieć osłonięte usta i nos (przyłbice lub
maseczki) w częściach wspólnych placówki, natomiast na lekcjach przy zachowaniu dystansu
1,5 m od uczniów mogą być bez osłony ust i nosa (dotyczy to też wszystkich zajęć
pozalekcyjnych i specjalnych).
7. Uczniowie podczas pobytu w szkole wyposażeni są w odpowiednie środki ochronne – osłonę
ust i nosa, które w razie potrzeby muszą założyć na polecenie nauczyciela lub innego
pracownika.
8. W miarę możliwości ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób
z zewnątrz. Do szkoły wpuszczane będą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych, nie będące na kwarantannie i nie mające kontaktu z innymi
chorymi. Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
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Dla rodziców/opiekunów oraz osób z zewnątrz rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość (telefon, poczta elektroniczna, komunikatory).
9. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub pracownika, będzie
obowiązkowo

dokonywany

pomiar

temperatury

ciała.

Szkoła

posiada

termometry

bezdotykowe, które będą dezynfekowane po ich użyciu.
10. Wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły obowiązują podstawowe 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.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. W sali gimnastycznej oraz hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
13. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min, w taki sposób aby ograniczyć gromadzenie się
uczniów w przestrzeniach wspólnych szkoły w tym samym czasie.
15. Uczniowie klas IV – VIII pozostają na przerwach w klasach pod opieką nauczyciela, który
będzie prowadził z nimi kolejne zajęcia. W przypadku

konieczności zmiany sali robią to zaraz

po dzwonku. Nauczyciel, z którym klasa miała lekcje przeprowadza grupę do kolejnej sali i
oddaje pod opiekę kolejnego nauczyciela. Wprowadzenie zmiany spowodowane wzmożonym
zagrożeniem epidemicznym na terenie szkoły.
16. Wszystkie zebrania z rodzicami w okresie epidemii będą odbywały się online, według
terminów podanych w rocznym planie pracy szkoły. Wyjątkiem będzie pierwsze zebranie, które
odbędzie się we wrześniu według opracowanego i przedstawionego rodzicom harmonogramu.
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17. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m między pracownikami szkoły w przestrzeniach
wspólnych szkoły (pokój nauczycielski, korytarz).
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości
organizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu.
19. Uczniowie nie zabierają 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 rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
20. Na czas epidemii ogranicza się organizowanie wszelkiego rodzaju wyjazdów i wyjść
grupowych oraz wycieczek szkolnych.

21. Na czas epidemii szkoła rezygnuje z przerwy na herbatę oraz ogranicza dostęp do
dystrybutorów z wodą pitną. Dystrybutory te będą dostępne dla uczniów w miejscach, które
umożliwiają korzystanie z nich w obecności osoby dorosłej.
22. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy, biblioteki i pielęgniarki szkolnej w okresie
epidemii zawarte są w odrębnych regulaminach.
23. Uczniowie klas IV - VIII, którzy nie uczęszczają na zajęcia świetlicowe, na teren szkoły
wchodzą najwcześniej o godzinie 7.15. Po przebraniu w szatni udają się bezpośrednio do sali
lekcyjnej, gdzie będzie odbywała się ich pierwsza lekcja (klasy otwiera pani woźna).
Nauczyciele pełniący dyżur na terenie szkoły od godziny 7.15 doglądają uczniów w
poszczególnych salach, w obrębie swojego dyżuru, do momentu rozpoczęcia zajęć czyli do
godziny 7.30 Zaś nauczyciele rozpoczynający zajęcia wchodzą do klas na 5 minut przed
rozpoczęciem lekcji.
24. Uczniowie klas I – III pierwszo zmianowi przebierają się 5 minut przed zakończeniem ostatniej
lekcji i wychodzą ze szkoły równo z dzwonkiem (pod opieką nauczyciela, który prowadził
ostatnie zajęcia z nimi). Uczniowie drugo zmianowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10
minut przed rozpoczęciem zajęć.
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25. Po zakończonych zajęciach w szatni i przy szafkach przebierają się maksymalnie dwie klasy,
pozostałe czekają aż uczniowie przebiorą się i opuszczą część wspólną szkoły (dotyczy klas
IV – VIII).

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i
powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne. Mają również mieć zakryte
usta i nos oraz nie przekraczać wyznaczonej strefy przebywania.
3. 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.
4. Szkoła

monitoruje

utrzymywania

w

codzienne
czystości

prace
sal

porządkowe,

zajęć,

ze

pomieszczeń

szczególnym

uwzględnieniem

sanitarnohigienicznych,

ciągów

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
5. 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.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
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III. Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo

wprowadza

się

zasady szczególnej

ostrożności

dotyczące

zabezpieczenia

pracowników. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m.
Szczególną uwagę zwraca się także na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny
osobistej.
2. Korzystanie z obiadu odbywa się w miejscu do tego przeznaczonego (stołówka szkolna)
zapewniającego prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Wydawanie posiłków będzie odbywało się podczas trzech przerw, według
opracowanego dla poszczególnych grup harmonogramu, a ich spożywanie przy stolikach z
rówieśnikami z danej klasy. Po każdej grupie będzie odbywało się dezynfekowanie blatów
stołów i poręczy krzeseł.
3. Szkoła usunie wszystkie dodatki ze stołów (wazy, sztućce, serwetki). W stołówce nie będzie
samoobsługi.
4. Dania i produkty będą wydawane przez osoby do tego wyznaczone/obsługę kuchni. Osoby
wyznaczone będą wyposażone w środki ochrony osobistej i będą funkcjonować w ramach
reżimu sanitarno-higienicznego na terenie placówki.
5. Wyznaczony personel obsługi będzie wydawał sztućce oraz posiłki do stolika ucznia.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce będą wyparzane oraz myte w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracownika szkoły
1. Do pracy w szkole przychodzą 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.
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2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, 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.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
4. Jeśli pojawi się taka konieczność, pracownika u którego pojawiły się niepokojące objawy
chorobowe należy odizolować od innych osób, umieszczając go w specjalnie przygotowanym
izolatorium, które jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
5. 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.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

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. Rodzice/opiekunowie zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej u dziecka powinni pozostawić je w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
3. W przypadku gdy nauczyciel zauważy niepokojące objawy chorobowe u ucznia, obowiązkowo
dokonuje pomiaru temperatury ciała:
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a) jeżeli dwukrotny pomiar termometrem bezdotykowym w odstępie 15 minut wynosi 37,5°C
lub wyżej, należy przekazać informacje o stanie ucznia do sekretariatu, który powiadamia
rodziców/opiekunów dziecka oraz ustala sposób i czas jego odebrania;
b) uczeń oczekuje na przybycie rodzica/opiekuna w izolatorium pod opieką osoby, która jest
odpowiedzialna za opiekę w danym izolatorium;
c) w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach znajdują się dwa izolatoria czyli pomieszczenia, w
których będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi. Pierwsze, w nowej
części szkoły – dawne pomieszczenie archiwum , drugie w starej – dawne pomieszczenie
sklepiku szkolnego;
d) osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad uczniem znajdującym się w pierwszym
izolatorium jest pani woźna, natomiast w drugim – pani pielęgniarka (w dni jej pracy w
szkole) lub pani woźna (gdy nie ma pani pielęgniarki).
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

VI. Schemat działań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Pisarzowicach, gdy sytuacja związana z pandemią koronawirusa
nie pozwoli na prowadzenie edukacji w tradycyjnej formie dla
wszystkich uczniów szkoły – przejście na tryb HYBRYDOWY.

1. Uczniowie klas IV – VIII przechodzą na tryb nauczania zdalnego, pozostając w domach.
Nauczyciele

realizują

pełny

tryb

edukacyjny,

rewalidacyjny

i

kompensacyjny

oraz

wychowawczy zgodnie z rozporządzeniem MEN o zdalnym nauczaniu.
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2. Uczniowie klas I-III będą realizować nauczanie w formie konwencjonalnej, co nie obciąży
rodziców najmłodszych uczniów szkoły koniecznością sprawowania opieki bezpośredniej w
godzinach pracy placówki.
3. Zapewniając uczniom oraz nauczycielom maksymalne środki ochrony w szkole zostaną
wprowadzone odpowiednie procedury dla nauczania klas I-III:
a) szkoła zostanie podzielona na 4 niezależne strefy, które pozwolą odizolować od siebie
poszczególne grupy uczniów i nauczycieli. W momencie stwierdzenie koronawirusa u ucznia
lub nauczyciela z danej grupy, tylko ta grupa będzie poddana kwarantannie, co pozwoli
pozostałym grupom kontynuować naukę w szkole;
b) każda strefa zostanie oznaczona innym kolorem: żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym.
Ułatwi to poruszanie się młodszym dzieciom w strefach dla nich przeznaczonych. Jednocześnie
uczniowie dostaną znaczki na ubrania w kolorze swojej strefy aby personel szkoły wiedział w
jakiej strefie powinno znajdować się dane dziecko;
c) w szkole są odpowiednio:
- 4 klasy pierwsze
- 4 klasy drugie
- 3 klasy trzecie.
4. Podział szkoły na poszczególne strefy:
a) Kolor żółty (klasy – Ia, Ib):
- sale lekcyjne oraz korytarz na parterze w starej części szkoły (tam gdzie uczą się obecnie
klasy młodsze) z toaletami przy hali sportowej. Wejście do szkoły przy hali sportowej przy
kantorku nauczycieli wychowania fizycznego.
b) Kolor zielony (klasy – Ic, Id, IIa):
- sale lekcyjne na holu górnym (sale nr 19 i 32) + sale na korytarzu górnym (sala nr 29, 30) z
toaletami w holu górnym w starej części szkoły. Wejście do szkoły wejściem głównym obok
sekretariatu.
c) Kolor niebieski (klasy – IIIa, IIIb):
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- sale lekcyjne na parterze w nowej części szkoły tzw. „gimnazjalnej” (sale nr 1, 2). Wejście do
szkoły wejściem od frontu do nowej części szkoły z toaletami obok pomieszczenia pani woźnej.
d) Kolor czerwony (klasy – IIb, IIc, IId):
- sale lekcyjne na piętrze w nowej części szkoły tzw. części „gimnazjalnej”. Wejście do szkoły
od strony parkingu przy hali sportowej (dalej na wprost klatką schodową do góry) i toaletami
na piętrze w nowej części szkoły.

5. Podjęcie powyższych procedur uwzględnia dodatkowe działania:
- lekcje wychowania fizycznego odbywają się tylko dla uczniów w obrębie jednej strefy;
- obiady będą wydawane w różnych godzinach bez kontaktu dzieci z różnych stref;
- opieka świetlicowa będzie realizowana w obrębie każdej strefy osobno.
- szczegółowe wytyczne co do zapewnienia opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły w czasie
nauczania

hybrydowego będą możliwe po ustaleniu ilości zgłoszonych uczniów i

możliwościach kadrowych szkoły w tym okresie.

VII. Sytuacja gdy zespół klasowy (jeden lub więcej) na wniosek
Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu Prowadzącego,
przejdzie na nauczanie zdalne, wprowadza się poniższe procedury
w nauczaniu hybrydowym:
1. Zespół klasowy i wskazani pracownicy szkoły pozostają na kwarantannie (czas i zakres
definiuje Inspekcja Sanitarna).
2. Dla zespołu klasowego pozostającego na kwarantannie zostaje wprowadzone nauczanie w
formie zdalnej.
3. Lekcje skrócone zostają do 30 minut.
4. Lekcje realizowane są zgodnie z planem nauczania danej klasy.
5. Lekcje rozpoczynają się w czasie rzeczywistym w odniesieniu do planu lekcji, w formie online –
platforma Microsoft Teamas.
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6. Nauczyciele pracujący hybrydowo (jednocześnie w szkole stacjonarnie i zdalnie) prowadzą
lekcje zdalne w klasie na sprzęcie szkolnym lub w uzasadnionych przypadkach własnym.
7. Skrócenie jednostki lekcyjnej do 30 minut pozwala na dłuższe przerwy międzylekcyjne (od 25
do 35 minut), co wpływa na higienę pracy z użyciem multimediów).
8. W formule nauczania zdalnego nie przewiduje się zastępstw za nauczycieli, którzy nie mogą
świadczyć stosunku pracy (np. L4, opieka). Lekcja taka zostaje odwołana o czym uczniowie i
rodzice są powiadamiani w najszybszym możliwym terminie, przez naniesienie informacji w
planie lekcyjnym e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Lidia Dziubek

str. 11

