Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego
w Zespole Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu
AKTUALIZACJA 2021 r.

I.

Organizacja zajęć w ZPPKP:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz wtedy, gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Do budynków szkolnych wchodzą tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy zgodnie
z harmonogramem zajęć, czasu pracy.
3. Rodzice powinni ograniczać wizyty w szkole do sytuacji niezbędnych i kontaktować
się telefonicznie, mailowo lub przez mobidziennik. Spotkania z rodzicami odbywać się
powinny według wytycznych dyrektora szkoły.
4. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. W budynku zaleca się
częste mycie rąk zgodnie z instrukcjami.
5. W czasie wejścia do budynków szkolnych i w czasie przebywania w przestrzeniach
wspólnych we wnętrzu obowiązuje osłona ust i nosa (maseczka, przyłbica).
6. W sekretariacie znajdują się termometry bezdotykowe, z których można skorzystać
w przypadku złego samopoczucia ucznia lub pracownika.
7. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły mają obowiązek stosowania środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; wejść
mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. Osoby te po załatwieniu sprawy niezwłocznie opuszczają budynek
szkoły.
8. Osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły rodzice/petenci zobowiązani są do
wpisania swoich danych do książki wejść.
9. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, powiadamia
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dyrektora szkoły, izoluje ucznia w wyznaczonym miejscu. STOSUJE SIĘ Procedurę
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.
10. W pomieszczeniach biurowych przebywają pracownicy, a za ich zgodą 1 osoba z
zewnątrz.
11. Do sekretariatu wchodzi się pojedynczo. Uczniowie wchodzą za zgodą.
12. Zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami i możliwościami organizacyjnymi:
- z zachowaniem dystansu 1,5m odległości,
- na zewnątrz (lekcje wychowania fizycznego, plenery malarskie, plenery
fotograficzne),
- z osłoniętym nosem i ustami (lekcje, które wymagają dostępu do sprzętu, w czasie
których nie można zapewnić dystansu 1,5m).
13. W pracowniach artystycznych obowiązują dodatkowe regulaminy dotyczące
funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa. Dodatkowe regulaminy obowiązują
także w bibliotece szkolnej i w gabinecie szkolnego pedagoga i psychologa.
14. We wszystkich budynkach szkoły obowiązuje wietrzenie sal co 45 minut, przy
odpowiedniej temperaturze na zewnątrz praca przy otwartych oknach, dezynfekcja
sprzętów i urządzeń (po każdej lekcji lub całym dniu zajęć).

II.

UCZNIOWIE

1. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz wtedy, gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W przypadku, gdy w domu rodzic/opiekun prawny stwierdzi złe samopoczucie
dziecka informuje o tym szkołę telefonicznie.
3. Uczeń powinien zgłosić nauczycielowi złe samopoczucie.
4. Przy wejściu do każdego budynku, za każdym razem uczeń dezynfekuje ręce.
5. Przychodząc do szkoły uczeń powinien być zaopatrzony w maseczkę i przebywając
w przestrzeniach wspólnych zasłaniać nos i usta.
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6. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w torbie. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
8. W czasie lekcji uczeń stosuje się do zasad obowiązujących na danych zajęciach.
9. Dyżurni klas wyznaczeni na dany tydzień zobowiązani są po zakończonej lekcji do
zdezynfekowania stolików i krzeseł oraz włączników i klamek w drzwiach i oknach
oraz przyborów.
10. Każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji urządzenia/sprzętu, którego używał w
czasie zajęć w pracowni.
Uczniu, pamiętaj:
1. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.
2. Poznaj zasady i stosuj się do nich.
3. Zachowuj dystans 1,5 m.
4. Osłaniaj usta i nos.
5. Wchodząc do budynku dezynfekuj ręce.
6. Myj często ręce zgodnie z instrukcją.
7. Przynoś ze sobą przybory, podręczniki.
8. Zgłaszaj złe samopoczucie nauczycielowi.

III.

NAUCZYCIELE

1. Do pracy przystępuje nauczyciel zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. W budynku zaleca się
częste mycie rąk zgodnie z instrukcjami.
3. W czasie wejścia do budynków szkolnych i w czasie przebywania w przestrzeniach
wspólnych we wnętrzu obowiązuje osłona ust i nosa.
4. Dodatkowe środki ochrony dla nauczycieli (maseczki, rękawiczki, środki do
dezynfekcji dostępne są u Pana B.Hermana).
3

5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zachowanie reżimu sanitarnego w czasie swoich
zajęć.
6. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania wytycznych organizacji pracy oraz
procedury funkcjonowania i takiego zaplanowania pracy i tematów zajęć, aby
uwzględniały one wytyczne sanitarne tj.:
- lekcje wychowania fizycznego na zewnątrz,
- organizacja większej liczby plenerów malarskich i fotograficznych,
- obserwacja samopoczucia uczniów.
7. Nauczyciel organizuje pracę na lekcji w taki sposób, aby uwzględnić możliwość
zastosowania środków bezpieczeństwa (dezynfekcja) oraz wypuszczenia uczniów
z zajęć tak, aby nie tworzyły się duże grupy na korytarzach.
8. W czasie zajęć nauczyciel zachowuje dystans 1,5m względem uczniów, jeśli skraca
dystans to obowiązuje jego i ucznia osłona twarzy.
9. Nauczyciel pilnuje wietrzenia sal oraz nadzoruje uczniów dyżurujących w czasie
dezynfekcji po skończonych zajęciach. W pracowniach artystycznych pilnuje
dezynfekcji urządzeń/sprzętów. Sam dezynfekuje sprzęt, którego używał na lekcji
(komputer, myszka).
10. W

czasie

przerwy

nauczyciele

są

zobowiązani

do

dyżurów

zgodnie

z harmonogramem, w czasie których zwracają szczególną uwagę na zachowanie
dystansu społecznego, osłonę twarzy.
11. Nauczyciel obserwuje samopoczucie uczniów. Zwraca uwagę na niepokojące
symptomy i reaguje na nie zgodnie z wytycznymi.
12. W pokoju nauczycielskim nie należy zostawiać zbędnych rzeczy. Po skończonych
lekcjach na stolikach nie powinny zostać żadne przedmioty.
13. Po skorzystaniu z komputera lub ksero nauczyciel dezynfekuje sprzęty.
Nauczycielu, pamiętaj:
1. Stosuj zasady bezpieczeństwa sanitarnego w czasie swoich zajęć.
2. Zachowuj dystans 1,5m.
3. Sprawuj opiekę nad uczniami.
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4. Dezynfekuj po sobie urządzenia i sprzęty, dopilnuj, aby zrobili to uczniowie po
Twojej lekcji.

IV.

Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie

1. Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego oraz uczeń pełnoletni, w celu szybkiej
komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych), jest zobowiązany do
uaktualnienia /podania numerów kontaktowych/ adresów e-mail oraz do
regularnego korzystania z mobidziennika. W razie potrzeby wskazana jest możliwość
połączenia z opiekunem/rodzicem online.
2. Jeśli przychodzi do szkoły stosuje zasady opisane w części I. procedury.
3. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia
swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu
zdrowia są zobligowani do jego nieposyłania do szkoły oraz do natychmiastowego
powiadomienia wychowawcy / dyrekcji szkoły. Taki sam sposób postępowania
stosuje się wobec pełnoletniego ucznia.
4. Rodzic ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest w sytuacji zgłoszonego przez szkołę
złego samopoczucia dziecka, do jego niezwłocznego odebrania.
5. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej.
6. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą, która jest
umieszczona na stronie internetowej szkoły.
Rodzicu, pamiętaj:
1. Kontroluj stan zdrowia swojego dziecka.
2. Nie wchodź do budynków szkoły bez konieczności.
3. W przypadku zachorowania skontaktuj się ze szkołą i przekaż informację.
4. Odbieraj informacje ze szkoły lub niezwłocznie oddzwaniaj (tel. 77 454 45 25,
77 456 60 99).
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V.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach, włączników, klawiatury, domofonów.
2. Na bieżąco uzupełniane są dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemniki z
mydłem. W przypadku zauważenia ich braku należy zgłosić ten fakt w sekretariacie.
3. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk
przez uczniów/ pracowników szkoły/petentów.
4. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i uczniów, w
szczególności po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze
świeżego powietrza.
5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych/specjalistycznych w
szkole należy czyścić lub dezynfekować każdego dnia a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
6. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
8. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

VI.

ORGANIZACJA IMPREZ SZKOLNYCH

1. Imprezy/uroczystości szkolne organizowane są dla grup w taki sposób, aby odległość
między uczestnikami wynosiła 1,5.
2. Miejsca siedzące są tak udostępniane, aby uczestnicy zajmowali co drugie miejsce.
3. Wejście do sali odbywa się pod opieką nauczyciela. Grupy przychodzą w ustalonej
kolejności.
4. Wchodząc do sali należy mieć osłonięty nos i usta.
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5. Przy wejściu do sali uczestnicy dezynfekują ręce.
6. Po zakończeniu uroczystości/imprezy pomieszczenie jest dezynfekowane.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania
niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEiN, MZ
i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września
2021 r.
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