Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi
w Katowicach

Procedura organizacji i pobytu uczestników
zajęć pozalekcyjnych organizowanych na
terenie Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami
Integracyjnymi w Katowicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
Spis treści:
1. Założenia ogólne.
2. Zasady przyprowadzania i odbierania uczestników zajęć pozalekcyjnych ze
szkoły oraz przebywanie rodziców/opiekunów i osób niebędących
pracownikami na terenie szkoły.
3. Zasady pobytu uczestników zajęć pozalekcyjnych w szkole.
4. Zasady prowadzenia zajęć w sali gimnastycznej, auli szkolnej i na basenie.
5. Zasady prowadzenia zajęć w sali lekcyjnej.
6. Postępowanie
w
przypadku
stwierdzenia
podejrzenia
u
uczestnika/prowadzącego objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych i złego samopoczucia.

I.

Założenia ogólne

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest
dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie
ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
3. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym szkołę, organem
nadzoru pedagogicznego i Powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w
zakresie organizacji pracy szkoły.
4. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do ścisłej współpracy z dyrektorem
szkoły w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zakażenia koronawirusem.
5. Prowadzący zajęcia/wynajmujący są zobowiązani do zapoznania
uczestników, rodziców/ opiekunów z obowiązującą Procedurą.
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6. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny uczestników podczas
zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
7. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczestników i prowadzących
zajęcia jest równoznaczne z zawieszeniem zajęć i rozwiązaniem umowy.
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady
higieny, częste mycie/dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Osoby korzystające z jednorazowych rękawiczek zobowiązane są wyrzucić
zużyte rękawiczki do wyznaczonych, plastikowych i opisanych pojemników.
10. Na terenie szkoły umieszczone zostały w widocznym miejscu instrukcje mycia
i dezynfekcji rąk.
11. Częścią wspólną budynku, jest hol szkoły.
12. W holu mogą przebywać maksymalnie 4 osoby dorosłe.
13. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie współdziałają ze
wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i
zwalczanie COVID-19.

II.

Przyprowadzanie i odbieranie uczestnika zajęć ze szkoły oraz
przebywanie rodziców/opiekunów i osób niebędących pracownikami na
terenie szkoły

1. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły.
2. Wchodząc na teren szkoły osoba nie będąca pracownikiem poddana jest
mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym, ma osłonięte usta i nos,
Posiada jednorazowe rękawiczki lub dezynfekuje ręce.
3. W sytuacji opisanej w punkcie 1. Należy wpisać się do zeszytu wejść czytelnie,
aby umożliwić identyfikację osoby wchodzącej.
4. Nie zastosowanie się do pkt 1-3 jest równoznaczne z rezygnacją z wejścia na
teren szkoły poza część wspólną.
5. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
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6. Zaleca się, aby na teren szkoły lub do części wspólnej nie wchodzili
opiekunowie z podwyższonej grupy ryzyka.
7. Osoby z zewnątrz w tym rodzice/opiekunowie za wyjątkiem sytuacji opisanej
w pkt 1 mogą wejść na teren szkoły wyłącznie do części wspólnej.
8. Wynajmujący/prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przekazania
dyrektorowi informacji o terminach zajęć prowadzonych dla dzieci poniżej 5
roku życia.
9. Rodzice/opiekunowie uczestników zajęć do 5 roku życia mogą wejść na teren
szkoły i odprowadzić dzieci do miejsca zajęć z uwzględnieniem punktów 2,3,4
a następnie opuszczają szkołę.
10. Opiekun lub inna osoba nie będąca pracownikiem szkoły zobowiązana jest do
stosowania osłony ust i nosa oraz do posiadania jednorazowych rękawiczek
lub dezynfekcji rąk po wejściu do części wspólnej do budynku.
11. Do części wspólnej budynku może wejść jeden opiekun z 1 uczestnikiem z
zachowaniem dystansu od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5
m.
12. Zaleca się, aby przyprowadzając lub odbierając dziecko nie wchodzić do
budynku szkoły.

III.

Zasady pobytu uczestnika na zajęciach pozalekcyjnych

1. Uczestnikiem zajęć może być dziecko bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w nadorze sanitarnym.
2. Uczestnik zajęć przed wejściem na teren szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik może skorzystać z
własnego płynu do dezynfekcji przeprowadzonej w obecności pracownika
szkoły.
4. Uczestnicy zajęć powyżej 10 roku życia zobowiązani są do zakrywania ust i
nosa na terenie szkoły.

5. Uczestnik wchodząc na teren szkoły udaje się bezpośrednio do miejsca, w
którym odbywają się zajęcia i oczekuje na prowadzącego.
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6. W przypadku większej grupy, uczestnicy zobowiązani są do zachowania
dystansu społecznego.
7. Uczestnik nie przynosi ze sobą rzeczy, które nie są mu bezpośrednio potrzebne
na zajęciach.
8. Wszystkie sytuacje związane z pojawieniem się złego samopoczucia u
uczestnika mogące świadczyć o ryzyku zakażenia COVID-19 należy zgłaszać
prowadzącemu zajęcia lub pracownikowi szkoły.

IV.

Zasady organizacji zajęć w sali gimnastycznej, auli szkolnej i na
basenie

1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest dopilnować, aby w szatniach przy sali
gimnastycznej nie przebywało jednocześnie więcej niż 10 uczestników.
2. W przypadku większej grupy należy wprowadzić rotacyjne korzystanie z szatni,
zarówno przed zajęciami jak również po ich zakończeniu.
3. Uczestnicy, oczekują na wejście do szatni w przypadku podziału na grupy przed
wejściem do korytarza szatniowego pod nadzorem prowadzącego.
4. Uczestnicy powyżej 10 roku życia wchodzą do szatni z zakrytymi ustami i
nosem, które ściągają po zajęciu miejsca w szatni.
5. Obowiązkowo przed i po zajęciach każdy uczestnik myje ręce.
6. Przed wejściem do sali gimnastycznej, auli rozłożone są maty dezynfekcyjne.
7. Do sali gimnastycznej i auli uczestnicy wchodzą pod nadzorem prowadzącego
i zajmują wskazane miejsca z zachowaniem dystansu społecznego.
8. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć
są czyszczone lub dezynfekowane przed i po zakończonych zajęciach przez
pracownika szkoły.
9. Jeżeli zajęcia realizowane są przez tego samego prowadzącego bezpośrednio
po sobie odpowiada on za dezynfekcję sprzętu.
10. Dezynfekcja sprzętu i mycie podłogi przed i po zajęciach przeprowadzane jest
przez pracownika szkoły.
Basen
1. Do szatni basenowej wchodzą uczestnicy pod nadzorem prowadzącego.
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2. W szatni basenowej nie może przebywać więcej niż 10 osób, zajmując
wyznaczone miejsca z zachowaniem dystansu społecznego.
3. Korzystający z basenu obowiązkowo korzystają z prysznica przed i po zajęciach
na pływalni.
4. Zarówno w szatni jak i bezpośrednio na pływalni przebywają wyłącznie
uczestnicy zajęć.
5. W przypadku uczestników do 5 roku życia rodzic/opiekun może wejść do szatni
basenowej wyłącznie w celu przygotowania uczestnika do zajęć a następnie
opuszcza szatnię i budynek szkoły.
6. Rodzic/opiekun przez cały czas ma obowiązek mieć zakryte usta i nos.
7. Dezynfekcji obiektu pływalni na zajęciach prowadzonych bezpośrednio po sobie
przez tego samego prowadzącego dokonuje on sam lub wyznaczona przez
niego osoba.
8. Pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji przed i po zakończonych zajęciach na
pływalni.

V.

Zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych w sali lekcyjnej

Uczestnicy:
1. Każdy uczestnik przed wejściem do sali lekcyjnej zobowiązany jest do
dezynfekcji rąk. Uczestnik może mieć jednorazowe rękawiczki, które także
podlegają dezynfekcji.
2. W sali lekcyjnej uczestnik po zajęciu miejsca ściąga maseczkę (dotyczy
uczestników powyżej 10 roku życia). Maseczka przechowywana jest w plecaku,
nie może leżeć na ławce ani być zawieszona na krześle.
3. Każdy uczestnik w sali lekcyjnej powinien mieć miejsce, którego nie może
zmieniać bez zgody prowadzącego.
4. W miarę możliwości uczestnicy powinni siedzieć pojedynczo, co drugą ławkę.
5. W czasie zajęć uczestnicy zachowują dystans.
6. Wszystkie przybory niezbędne do udziału w zajęciach leżą na ławce uczestnika.
7. Wszystkie przybory uczestnicy mają tylko do własnej dyspozycji.
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8. Zabrania się pożyczania i wymieniania przyborami w trakcie zajęć.

Prowadzący:
1. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania rygoru
sanitarnego zawartego w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy uczestnik
przed wejściem do sali lekcyjnej zdezynfekował ręce.
3. Wszystkie aktywności, działania, czynności prowadzącego w czasie zajęć
muszą być podporządkowane zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa
epidemicznego.
4. Pomoce dydaktyczne wolno wykorzystywać prowadzącemu wyłącznie do
prezentacji uczestnikom.
5. Po użyciu przez uczestnika pisaka na tablicy prowadzący zobowiązany jest go
zdezynfekować.
6. Używana kreda powinna być w sali w dwóch pudełkach – do użycia oraz do
kwarantanny.
7. Prowadzący po każdych zakończonych zajęciach zobowiązany jest dopilnować,
aby zostały otwarte okna w celu przewietrzenia sali lekcyjnej.

VI.

Postępowanie
w
przypadku
stwierdzenia
podejrzenia
u
uczestnika/prowadzącego objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych i złego samopoczucia

1. Prowadzący zajęcia zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane
przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat
rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia
zarażenia koronawirusem.
2. Prowadzący zajęcia/rodzic, który zauważy u siebie lub dziecka objawy
chorobowe, takie jak:
1) duszność,
2) stan podgorączkowy (temperatura ciała powyżej 38°C),
3) objawy przeziębieniowe,
4) gorączkę,
5) kaszel,
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6) duszności i kłopoty z oddychaniem,
7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
nie prowadzi zajęć/nie przyprowadza dziecka na zajęcia, tylko pozostaje w
domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu.
3. Po wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 2 rodzic nie przyprowadza dziecka na
zajęcia i postępuje jak wyżej.
4. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub prowadzącego niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie
odsunięty od pracy/zajęć i skierowany do izolacji w sali nr 2.
5. W przypadku uczestnika, prowadzący niezwłocznie zawiadamia rodziców,
którzy są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka.
6. Prowadzący/uczestnik opuszcza izolatkę i wychodzi bramą C.
7. W przypadku nieodebrania uczestnika lub braku kontaktu z rodzicami,
prowadzący powiadamia dyrektora oraz właściwe organy służby zdrowia.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał prowadzący/uczestnik, zostaje
poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji w szczególności powierzchnie,
z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
9. Zadania określone w pkt 8, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora,
zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
10. Dyrektor we współpracy z prowadzącym zajęcia ustala listę osób
przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
11. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami
otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
12. O zaistniałej sytuacji prowadzący lub wskazana przez niego osoba informuje
indywidualnie rodziców innych uczestników, którzy miali kontakt z
prowadzącym/uczestnikiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu
bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się
samopoczucia.

Wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 5/2020/2021 z dnia 30 września 2020r.
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