Procedury bezpieczeństwa w SP 119 w Warszawie
na czas pandemii COVID-19 w wariancie A - tradycyjnej
formie kształcenia.
Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

- wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym
Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Organizacja zajęć w szkole w trakcie edukacji stacjonarnej:
Nauczyciele wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce w związku
z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. Głównym zaleceniem jest bezwzględne
przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania twarzy, zachowanie dystansu między osobami przebywającymi
w szkole.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły.
W miarę możliwości będzie ograniczane przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
W czasie przebywania na korytarzu zalecane jest noszenie maseczek przez uczniów.
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Uczniowie klas 0-3 przychodzą do szkoły najwcześniej na godz. 7.40.
Wchodzą do budynku wejściem B. Przed wejściem do budynku mierzona jest im
temperatura oraz są dezynfekowane dłonie. Następnie uczeń udaje się bezpośrednio do
swojej sali lekcyjnej pod opiekę nauczyciela.
Uczniowie klas 4-8 przychodzą do szkoły najwcześniej na godz. 7.45.
Wchodzą do budynku wejściem C. Przed wejściem do budynku mierzona jest im
temperatura oraz są dezynfekowane dłonie. Następnie uczeń udaje się bezpośrednio do
swojej sali lekcyjnej pod opiekę nauczyciela.
W przypadku, gdy po dwukrotnym zmierzeniu, temperatura dziecka wynosi ponad
38,0 stopni, dziecko jest odsyłane do domu z rodzicem. W przypadku, gdy uczeń
przyszedł sam po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców, samodzielnie wraca do
domu, lub oczekuje na odbiór przez rodzica w izolatorium.
Po zakończonych zajęciach uczniowie klas 0-3, którzy nie uczęszczają na świetlicę,
zostają sprowadzeni przez nauczyciela do wejścia B, gdzie są odbierani przez
rodziców.
Po zakończonych zajęciach uczniowie klas 4-8 (z wyjątkiem uczniów klasy
4 chodzących na świetlicę) udają się samodzielnie do wyjścia C i opuszczają teren
szkoły.
Uczeń może przynosić do szkoły tylko niezbędne rzeczy (picie i drugie śniadanie
w woreczku foliowym bądź zamkniętym pudełku, przybory szkolne).
Źródełko wody zostaje wyłączone.
Automat z przekąskami pozostaje nieczynny.
Uczeń może korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
W miarę możliwości uczniowie przebywają w jednej sali lekcyjnej, każdy uczeń ma
na stałe przydzielone miejsce w ławce.
Uczniowie idą na posiłki (obiad) z nauczycielem. Dopuszcza się schodzenie na posiłki
w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
W przypadku, gdy w klasach 4-8 większość uczniów nie je obiadu, uczniowie jedzący
obiad schodzą samodzielnie na stołówkę, a nauczyciel zostaje z resztą klasy w sali.
W dzienniku lekcyjnym będzie lista dzieci jedzących obiad w szkole.
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Harmonogram obiadów:
godz. 11.30

godz. 12.05

kl. 0, kl. 1a- świetlica

kl. 2b, kl. 3a- świetlica

kl. 1b, kl. 2a- stołówka

kl. 3b, kl. 4a- stołówka

godz. 12.40

godz. 13.35

kl. 5a, kl. 6a- świetlica

kl. 7b, kl 8a stołówka

kl. 6b, kl. 7a- stołówka
Harmonogram może ulec zmianie.

Świetlica szkolna pracuje do godz. 17.00.
Uczniowie z klas 0-3 zostają na zajęcia świetlicowe w klasach lekcyjnych
przypisanych do ich oddziału.
Rodzice odbierają uczniów ze świetlicy przy wejściu B.
W miarę możliwości przerwy śródlekcyjne są spędzane przez uczniów na boisku
szkolnym.
W klasach 0-3 częstotliwość przerw nie jest uzależniona od dzwonków i jest
regulowana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,
blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) są
regularnie dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
wyprać lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe będą
ograniczone.
Ograniczone jest śpiewanie chóralne przez dzieci oraz gra na instrumentach
szkolnych.
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Klawiatury komputerów w pracowni informatycznej zostaną owinięte folią w celu
ułatwienia dezynfekcji.
Do biblioteki szkolnej w celu wypożyczenia książek uczniowie wchodzą pojedynczo.
W czytelni mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
Książki zwrócone do biblioteki mogą być ponownie wypożyczone po dwóch dniach
kwarantanny.
Wycieczki oraz imprezy okolicznościowe są zawieszone na czas trwania pandemii.
Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice informują Dyrektora szkoły o zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie COVID-19 w swoim najbliższym otoczeniu.

Procedury wchodzą w życie 1 września 2020 i obowiązują do odwołania.
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Bezpieczny powrót do szkoły
Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie.
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół
i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony
czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna
będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje
uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
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