PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
ZSCKR im. Władysława Szafera w Głubczycach
w czasie epidemii
(opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)

Organizacja zajęć w szkole:





















Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Te same wytyczne dotyczą nauczycieli i innych pracowników.
W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (podczas dojazdu do szkoły busem
szkolnym obowiązują maseczki).
Wchodząc do budynku szkoły (wejściem głównym, od strony podwórza, od strony sali
gimnastycznej) wszyscy obowiązkowo dezynfekują ręce.
W szkole do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz
(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – sekretariat.
Nie będą organizowane wspólne spotkania z rodzicami/opiekunami (do odwołania).
Nie będą organizowane apele szkolne (do odwołania).
Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktu z nauczycielami, pedagogiem, doradcą
zawodowym poprzez dziennik elektroniczny, sekretariat szkoły (tel. 774853011) lub za
pomocą innych środków komunikacji.
W szkole zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja nauczycieli z rodzicami opiekunami prawnymi uczniów.
Rodzice/opiekunowie (oraz uczniowie pełnoletni) wyrażają zgodę na pomiar temperatury
ciała ucznia przy użyciu termometru bezdotykowego.
Uczniowie z objawami mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych: z gorączką,
kaszlem, są odizolowani w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu z zapewnieniem
odległości od innych osób wynoszącej min. 2m.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, nauczyciel
powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych dziecka i zobowiązuje ich do
pilnego odebrania ucznia z placówki (zalecany jest własny transport).
Z sal szkolnych, sal gimnastycznych i innych pomieszeń szkolnych usunięto przedmioty,
sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory sportowe
przedmioty i sprzęty po każdorazowym użyciu są dokładnie dezynfekowane lub
wyczyszczone.
Sale lekcyjne, sala gimnastyczna, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej
raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.



Zaleca się korzystanie przez uczniów z podwórka szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w czasie przerw. W razie niepogody uczniowie mogą
pozostać w salach (aby uniknąć zagęszczenia na korytarzach) pod opieką nauczyciela.



W przypadku, gdy niemożliwe/utrudnione jest zachowanie dystansu na korytarzach
(przestrzeniach wspólnych) zaleca się stosowanie maseczek/przyłbic przez uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole jest na bieżąco
czyszczony lub dezynfekowany.
W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż.
Obowiązują ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły/powrocie z przerwy należy bezzwłocznie
umyć/zdezynfekować ręce),
- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Nauczyciele zapoznają/przypominają uczniom zasady prawidłowego i częstego mycia rąk
oraz ogólne zasady zachowania i higieny.
W placówce przeprowadzane są bieżące prace w zakresie czyszczenia urządzeń
sanitarno-higienicznych z użyciem detergentu oraz dezynfekcja toalet.
Prace porządkowe w szkole są codziennie monitorowane ( szczególnie: utrzymanie
w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach, klawiatur, wyłączników itp.).
Nauczyciele i pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej.
Pracownicy administracji i obsługi oraz personel kuchenny ograniczają bezpośrednie
kontakty z uczniami i nauczycielami.
We współpracy z higienistką szkolną, ustalone i upowszechnione zostaną zasady
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy (z uwzględnieniem
wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia).
Organizacja pracy biblioteki: zasady korzystania z biblioteki są dostępne w bibliotece
(będą przekazane uczniom na zajęciach – lekcjach wychowawczych, języka polskiego).


















PROCEDURY nie są dokumentem zamkniętym i mogą być na bieżąco korygowane i uzupełniane

Głubczyce, 31 sierpnia 2020r.

