Procedury organizacji pracy
i postępowania prewencyjnego
w czasie zagrożenia epidemicznego
Milanowskiej Prywatnej Szkoły Podstawowej
od 1 września 2020 r.
I. Główne założenia
1. Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z
zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych
mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. Osobą odpowiedzialną za
wdrożenie procedury jest dyrektor szkoły.
2. Do szkoły może przychodzić tylko:
a. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
3. Uczeń może być przyprowadzone do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
4. Przez objawy chorobowe rozumie się:
a. podwyższoną temperaturę ciała,
b. ból głowy i mięśni,
c. ból gardła,
d. kaszel,
e. duszności i problemy z oddychaniem,
f. uczucie wyczerpania,
g. brak apetytu.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów mogą wejść na teren
szkoły przed budynkiem (chodnik od furtki do drzwi wejściowych) oraz do sieni
szkoły. Jedynie rodzice dzieci idących do klas pierwszych mogą wejść do holu szkoły
oraz do szatni.
6. Wszystkie osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły, wchodząc na teren
szkoły są zobowiązane do stosowania środków ochronnych - osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
7. Uczniowie i pracownicy szkoły, wchodząc na teren szkoły do części wspólnej
(szatnia, korytarze szkolne) zobowiązani są do stosowania środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osłona ust i nosa nie
jest wymagana podczas lekcji, w jadalni, w pokoju nauczycielskim, w świetlicy, na
boisku szkolnym.
8. Opiekunowie wchodząc do przestrzeni wspólnej budynku szkoły (sień, hol czy
szatnia) są zobowiązani zachować zasadę dystansu do pracowników szkoły i innych
opiekunów min 1,5 m oraz zasadę 1 opiekun na ucznia.

9. Uczniowie wchodzący do szkoły mają każdorazowo mierzoną temperaturę oraz
dezynfekują ręce. W sieni szkoły znajduje się bezdotykowe urządzenie
dezynfekujące.
10. Jeżeli uczeń ma temperaturę powyżej 37,5, nie może uczestniczyć w lekcjach, rodzic
jest zobowiązany zabrać dziecko do domu. Jeżeli uczeń sam przyszedł do szkoły rodzic jest powiadamiany i zobowiązany do szybkiego odbioru dziecka ze szkoły.
(więcej info. w pun.V)
11. Zalecamy załatwianie wszystkich spraw z sekretariatem szkoły telefonicznie lub
mailowo. Jeżeli wymagana jest Państwa obecność w sekretariacie - prosimy umawiać
takie wizyty telefonicznie i stosować się do podanych wytycznych, takich jak godzina
wizyty, droga wejścia.

II. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja
rąk.
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas
kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie
maseczek w czasie przerw oraz w szatni. Uczeń jest zobowiązany do posiadania
własnej ochrony ust i nosa (maseczka, przyłbica, chusta itp.). W przypadku braku
takiej osłony uczeń nie zostanie wpuszczony do budynku szkoły. Wyjątek stanowią
przypadki potwierdzone pisemnym zaleceniem lekarza.
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, ciągów
komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i pomieszczeniach jadalni, biblioteki i innych, klawiatur i
włączników.
6. Uczniowie przed wejściem do sal wspólnych (sala gimnastyczna, sala informatyczna,
biblioteka, świetlica, jadalnia, sale podczas dzielenia lub łączenia klas/grup) są
zobowiązani do dezynfekcji rąk (płyn dezynfekujący lub dokładne mycie rąk).
Uczniom klas 1-3 pomaga w tym nauczyciel.
7. W wielu miejscach w szkole, nie tylko w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych,
znajdują się plakaty i informacje przypominające uczniom obowiązujące zasady
higieny.
8. W salach lekcyjnych usunięte zostały zbędne przedmioty oraz te, których nie można
skutecznie zdezynfekować.
9. Podczas przerw, nie rzadziej niż 1 raz na godzinę, sale lekcyjne będą wietrzone.

III. Organizacja szkoły
1. Szkoła jest czynna jak dotychczas, tj. od 7.00 do 18.00. W godzinach 7.00 - 8.00
działa świetlica poranna.

2. Przyjęliśmy rozwiązania, które ograniczają gromadzenie się dużych grup uczniów na
terenie szkoły.
3. Rozkład dzwonków dla poszczególnych przedziałów klasowych:

nr
lekcji

dzwonki

klasy 1 - 3

klasy 4 - 8

Przerwa

7.00 - 8.00

świetlica

korytarz 2 piętra

1

8.00 - 8.55

8.20 - 8.55 (35 min)

8.00 - 8.45 (45 min)

8.55 - 9.05

8.45 - 9.05

45 min

45 min

Przerwa
2

9.05 - 9.50

Przerwa
3

9.50 - 10.00
10.00 - 10.45

45 min

Przerwa
4

10.45 - 10.55
10.55 - 11.40

45 min

Przerwa
5

11.50 - 12.35

12.45-14.00

45 min

45 min

12.35 - 13.05 obiad (30 min)

12.35 - 12.45 (10 min)

13.05 - 13.50 (klasy 2 i 3)
13.05 - 14.00 (klasy 1)

12.45 - 13.30

Klasy 2-3 - 13.50 - 14.00 - odbiór
uczniów klas 2 i 3 przez
opiekunów/rodziców, pozostali o
14.10 przechodzą ze swoich klas do
swoich sal świetlicowych
Klasy 1 - 14.00 - 14.10 - uczniowie
klas I przechodzą do świetlicy, tam
są odbierani przez
opiekunów/rodziców

Przerwa

7

14.00 - 14.45

14.45 - 14.55
14.55 - 15.40

15.50 - 16.35

Przerwa
10

45 min
świetlica

Przerwa
9

13.30 - 14.00 obiad (30 min)

45 min

Przerwa
8

45 min
11.40 - 11.50

Przerwa
6

45 min

15.40 - 15.50
45 min
16.35 - 16.45

16.45 - 17.30

45 min

III a. Uczniowie klas 1 - 3
1. Zajęcia edukacyjne klas 1 - 3 zaczynają się o godz. 8.20.
2. Rodzicom uczniów niekorzystających z porannej świetlicy rekomendujemy
przyprowadzanie dzieci w następujących godzinach
a. uczniowie z klas 1 - 3 w godz. 7.55 - 8.15.
b. uczniowie z klas 4 - 8 w godz. 7.35 - 7.55
3. Rodzicom uczniów korzystających z porannej świetlicy rekomendujemy
przyprowadzanie dzieci w godzinach 7.00 -7.35
4. Po przebraniu uczniowie jak najszybciej opuszczają szatnię.
5. 25 minut przed rozpoczęciem zajęć uczniowie klas drugich i trzecich czekają na
nauczyciela przed salą lekcyjną, uczniowie klas pierwszych czekają na nauczyciela w
świetlicy.
6. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, każdy uczeń ma swoje stałe miejsce w klasie.
(wyjątek - sale dzielone z innymi klasami: sala gimnastyczna, sala informatyczna,
biblioteka, świetlica, jadalnia).
7. Aby zminimalizować ilość lekcji w salach, gdzie też mają lekcje inni uczniowie,
rezygnujemy z dzielenia uczniów na części lekcji j. angielskiego na rzecz
przywrócenia zajęć wyrównawczych (kl. 2-3) i dodatkowej godziny tego przedmiotu.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnym pudełku na półce.
9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
11. W klasach 1-3 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak
nie rzadziej niż co 45 min.
12. Uczniowie klas 2 i 3 w czasie przerw mogą pozostać w klasie lub wyjść na korytarz I
piętra. Na korytarz wszyscy wychodzą w maseczkach lub przyłbicach. Uczniowie klas
pierwszych na przerwach pozostają w swoich salach.
13. Zajęcia WF będą odbywały się najczęściej na boisku szkolnym. W chłodnych
miesiącach oprócz typowego stroju gimnastycznego uczeń powinien być wyposażony
w ciepłe dresy.
14. Nie organizujemy zajęć sportowych poza szkołą - w wynajmowanej hali, na basenie
czy w klubie sportowym Grafit.
15. Po obowiązkowych lekcjach rekomendujemy odebranie dzieci ze szkoły. Pozostałe
dzieci będą przeprowadzane do trzech świetlic, które funkcjonują do godz. 16.00:
a. jadalnia - świetlica klas 1,
b. sala klasy I Iz - świetlica klas 2,
c. sala klasy I A - świetlica klas 3.
16. Od 13.40 do 16.00 na parterze będzie dyżurował wyznaczony nauczyciel, który
będzie zbierał informacje od Rodziców, którzy uczniowie z klas 1 - 3 mają szykować
się do wyjścia. Dla sprawnej organizacji odbioru dzieci ze szkoły oraz troski aby nie
mieszać grup wiekowych rekomendujemy odbiór dzieci w następujących godzinach.
a. 13.45 -14.00 - uczniowie kl. 2-3
b. 14.00 -14.15 - uczniowie kl. 1
Podobnie jak rano, tylko Rodzice uczniów klas pierwszych będą mogli wejść do holu
szkoły oraz do szatni, pozostali mogą wejść do sieni szkoły. Wszystkich wchodzących
na teren szkoły obowiązują zasady ochrony ust i nosa oraz dezynfekcja rąk i dystans
1,5 m.

17. Rodzic lub osoba wskazana przez Rodzica, która odbiera dziecko - każdorazowo
informuje wyznaczonego nauczyciela świetlicy o tym fakcie. Nauczyciel zaznacza na
karcie świetlicowej, kto odebrał ucznia. Uczniowie mogą opuścić szkołę tylko pod
opieką osób zgłoszonych w karcie świetlicowej.
18. Uczeń klasy 3, który ma zgodę na samodzielne wyjście, opuszcza szkołę zaraz po
zakończonych lekcjach.
19. Po godz. 16.00 dzieci, które do tej godziny nie będą odebrane, przechodzą do jednej
świetlicy w jadalni. Po godzinie 16.00 rodzice zgłaszają się po dzieci przez
zewnętrzne drzwi świetlicowe.
20. Kiedy tylko warunki pogodowe umożliwiają wyjście na dwór, zajęcia świetlicowe
odbywają się na boisku szkolnym.
21. Aby uniknąć mieszania grup dzieci między klasami, nie uruchamiamy tradycyjnej
formy zajęć dodatkowych, po lekcjach. Nauczyciele w ramach godzin, które
poświęcają na zajęcia dodatkowe, będą wspomagali świetlicę różnymi
aktywnościami. Nie będą odbywały się zajęcia dodatkowo płatne. Obserwacja
sytuacji epidemicznej może wpłynąć na zmianę tej koncepcji w kolejnych
miesiącach.
22. Po lekcjach będą się odbywały zajęcia wyrównawcze oraz indywidualne zajęcia
terapeutyczne.

III b. Uczniowie klas 4 - 8
1. Zajęcia edukacyjne klas 4 - 8 zaczynają się o godz. 8.00
2. Rodzicom uczniów niekorzystających z porannej świetlicy rekomendujemy
przyprowadzanie dzieci w następujących godzinach
a. uczniowie z klas 1 - 3 w godz. 7.55 - 8.15.
b. uczniowie z klas 4 - 8 w godz. 7.35 - 7.55
3. Rodzicom uczniów korzystających z porannej świetlicy rekomendujemy
przyprowadzanie dzieci w godzinach 7.00-7.35.
4. Uczeń, który ma zgodę na samodzielny powrót do domu, opuszcza szkołę zaraz po
zakończonych lekcjach.
5. Rekomendujemy odbieranie dzieci po zakończonych obowiązkowych zajęciach
lekcyjnych. Nieodebrani uczniowie po lekcji zostają na korytarzu 2 piętra do godz. 16,
później łączą się ze świetlicą kl. 1-3 na parterze. Od 13.40 do 16.00 na parterze
będzie dyżurował wyznaczony nauczyciel, który będzie zbierał informacje od
Rodziców, którzy uczniowie mają szykować się do wyjścia. Podobnie jak rano, tylko
Rodzice klas pierwszych będą mogli wejść do holu szkoły oraz do szatni. Wszystkich
wchodzących na teren szkoły obowiązują zasady ochrony ust i nosa oraz dezynfekcja
rąk i dystans 1,5 m.
6. Po przebraniu uczniowie jak najszybciej opuszczają szatnię.
7. Każdego dnia każda klasa będzie przypisana do jednej sali lekcyjnej, każdy uczeń
będzie miał swoje stałe miejsce (wyjątek - sale dzielone z innymi klasami: sala
gimnastyczna, sala informatyczna, biblioteka, świetlica, jadalnia, sale podczas
dzielenia lub łączenia klas/grup).
8. Aby uniknąć mieszania grup między klasami, zmieniamy dotychczasową formę
podziału na zajęcia językowe z podziałów międzyklasowych na podział w obrębie
klasy w klasach 7 i 8. Klasy 6 będą podzielone na 3 grupy. Klasy 4 i 5 będą
podzielone na 2 grupy.

9. Zajęcia WF będą odbywały się najczęściej na boisku szkolnym. W chłodnych
miesiącach oprócz typowego stroju gimnastycznego uczeń powinien być wyposażony
w ciepłe dresy. W miesiącach zimowych będziemy jak dotychczas wynajmować halę
sportową na część godzin zajęć WF.
10. Nie organizujemy zajęć sportowych poza szkołą - na basenie czy w klubie sportowym
Grafit.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.
12. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
14. Uczniowie w czasie przerw mogą pozostać w swoich salach lub wyjść na korytarz II
piętra. Na korytarz wszyscy wychodzą w maseczkach lub przyłbicach. Uczniowie klas
4 - 8 nie korzystają podczas przerw z korytarza I piętra.
15. Zajęcia wyrównawcze dla klas 4 - 8 odbywają się po lekcjach, zgodnie z planem
lekcji.
16. We wrześniu aby uniknąć mieszania grup między klasami, nie uruchamiamy
tradycyjnej formy zajęć dodatkowych, po lekcjach. Nie będą odbywały się zajęcia
dodatkowo płatne. Obserwacja sytuacji epidemicznej może wpłynąć na zmianę tej
koncepcji w kolejnych miesiącach.

IV. Wydawanie posiłków
1. W szkole zostały wyłączone źródełka z wodą pitną. Zalecamy przynoszenie własnych
bidonów z wodą do picia. Na korytarzach będą dostępne dystrybutory wody, z
których uczeń będzie mógł skorzystać pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
2. Obiady wydawane będą na dwóch przerwach obiadowych, ściśle zgodnie z
harmonogramem godzinowym dla każdej klasy.
3. Uczniowie w miarę możliwości siadają przy jednym stole z uczniami ze swojej klasy.
4. Drugie śniadania i podwieczorki, przyniesione z domu, uczniowie będą mogli spożyć
w swoich salach lub po zakończonych lekcjach w świetlicy.
5. Zawieszamy sprzedaż drożdżówek i żywności z automatu.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m
odległości.
2. Dziecko będzie znajdowało się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez
dyrektora szkoły
3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka
niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie
telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń zostanie niezwłocznie poddany
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji.
8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracownika szkoły
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka,
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle
mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące
działania:
a. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia
(unikając kontaktu z innymi osobami),
b. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i
zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
2. O wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie
informuje dyrektora szkoły.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje niezwłocznie poddany
gruntownemu sprzątaniu.
4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.
5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dyrektor
szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VII. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o
zakażenie
1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a. każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pozostającego
w bezpośrednim kontakcie lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry
przez ponad 15 minut z osobą, której potwierdzono zakażenie
koronawirusem,
b. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba
chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i
prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w
szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia
codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy niezwłocznie,

telefonicznie powiadomić stację sanitarno epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania
szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani
zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

VIII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o
zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach
prewencyjnych.
2. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki
zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury
biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

IX. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów niezwłocznie należy
powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w, Grodzisku
Mazowieckim, Żwirki i Wigury 10, tel: 22 755 57 76, 22 755 59 51 - dni powszednie
8:00 - 20:00, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl
2. Telefony alarmowe: 603 987 812
a. dni powszednie od godziny 20:00
b. sobota - niedziela od godziny 15:00
3. Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115
4. Zastrzega się zmianę procedury, w tym w przypadku objęcia terenu, na którym
znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez
Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

