
Płoty, 18 maja 2020 r.
Wytyczne do organizacji zajęć dla kl. I - III 

w Zespole Edukacyjnym w Płotach

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć
dydaktycznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Płotach.

Założenia ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę.
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.
3. Przy wejściu do budynku, dokonywany będzie pomiar temperatury ciała każdego ucznia.
4. Jeżeli  w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji,  to uczeń nie ma prawa przyjść do

szkoły.
5. Przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz, ograniczone jest do niezbędnego minimum, 

w wyznaczonym obszarze,  z  zachowaniem wszelkich  środków ostrożności  (osłonięte  usta  i  nos,  założone
rękawiczki ochronne lub zdezynfekowanie rąk na miejscu).

6. Komunikacja z rodzicami* ucznia musi być bardzo ograniczona, tylko w sprawach pilnych, prowadzona w
sposób szybki. 

7. Jeżeli dziecko podczas pobytu w szkole będzie przejawiało niepokojące objawy choroby, będzie izolowane od
innych dzieci, a rodzice będą niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Organizacja pracy 
1. Uczniowie  w szkole  przebywają  w grupach do 12 uczniów.  Jedna grupa uczniów przebywa  cały  czas  w

jednej, stałej sali.
2. W miarę możliwości, do grupy przyporządkowani będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów to 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
4. W sali, w której przebywać będzie grupa: 

usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;
przybory do ćwiczeń, wykorzystywane podczas zajęć, będą dokładnie myte lub dezynfekowane;
odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić będą min. 1,5 m (1 uczeń – w ławce);
sala będzie wietrzona raz na godzinę, w czasie przerwy w zajęciach, a także w czasie zajęć;
uczeń będzie korzystał z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na ławce szkolnej ucznia, w tornistrze lub w szafce ucznia;
uczniowie nie będą mogli między sobą wymieniać się przyborami szkolnymi;
uczniowi nie wolno przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.

5. W sali  gimnastycznej  będzie mogła przebywać tylko jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

6. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami muszą być ograniczone, z zachowaniem 
2 m dystansu.

7. Nauczyciel będzie organizował przerwy, adekwatnie do potrzeb uczniów, nie rzadziej niż po 35 min zajęć.
Grupa  będzie  spędzała  przerwy  zawsze  razem  i  zawsze  z  nauczycielem,  w  swojej  sali  lub  na  terenie
szkolnym z zachowaniem właściwego dystansu. 

8. Uczniowie będą mogli przebywać na świeżym powietrzu tylko w swojej grupie, pod nadzorem nauczyciela i
tylko na terenie szkoły z zachowaniem właściwego dystansu:  

na terenie szkolnym będą mogły przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
właściwy dystans;
nie będą organizowane żadne wyjścia uczniów poza teren szkoły.

9. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na świeżym powietrzu będzie systematycznie dezynfekowany.
10. W szkole organizowane będą zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze

świetlicy szkolnej. 
11. W świetlicy szkolnej zajęcia odbywać się będą z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę (tj. 9 uczniów)
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Rodzice, nauczyciele i inni pracownicy ZE
1. Rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu

do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2. Rodzice z dziećmi wchodzą wyłącznie do wspólnej przestrzeni szkoły, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z

dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem,  przy rygorystycznym zachowaniu wszelkich
środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk).

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły muszą zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

4. Personel obsługi sprzątającej musi ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 
   Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.

2. Przy  wejściu  do  budynku  szkoły,  umożliwione jest  skorzystanie  z  płynu dezynfekującego do rąk wraz z
informacją o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do
szkoły.

3. Wszystkie  osoby  wchodzące  do  szkoły  mają  obowiązek:  dezynfekowania  dłoni  lub założenia  rękawiczek
ochronnych; zakrycia ust i nosa; nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

4. Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

5. Wszelkie instrukcje dot. prawidłowego mycia rąk są umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych 
6. W  szkole  prowadzony  jest  stały  monitoring  codziennych  prac  porządkowych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  stałego  utrzymania  czystości  sal,  pomieszczeń  sanitarno-higienicznych w  tym  bieżącej
dezynfekcji  toalet,  ciągów  komunikacyjnych,  powierzchni  dotykowych –  klamek  i  powierzchni  płaskich
(blatów ławek w salach i stołów w świetlicy) klawiatur, włączników i in.

7. Podczas  prowadzenia  dezynfekcji  ściśle  przestrzegane  będą  zalecenia  producenta,  znajdujące  się  na
opakowaniu danego środka. 

8. Ściśle przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
żeby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

9. Wszyscy  pracownicy  szkoły  muszą być  zaopatrzeni  w indywidualne środki  ochrony osobistej  – ochronne,
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

Korzystanie z posiłków
1. Od dostawców cateringu wymagać będziemy pojemników i sztućców jednorazowych.
2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych, w miarę potrzeb posiłki

wydawane będą zmianowo, po każdej zmianie czyszczone będą blaty stołów i oparć krzeseł. 
3. W przypadku braku jednorazowych naczyń i  sztućców, wielorazowe myte będą w zmywarce z dodatkiem

detergentu, w temp. 60°C lub wyparzane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. W szkole obowiązuje procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem. 
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę.
3. W miarę możliwości, nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60. roku życia, a także z problemami

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia u niej objawów chorobowych.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego

(-)

Danuta Hołownia
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*rodzice – dotyczy również prawnych opiekunów dziecka
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