PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRZEBYWANIA
UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW W ZESPOLE SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM NR 9 W RYBNIKU W OKRESIE
OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Na podstawie:
 wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020
roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
form wychowania przedszkolnego,
 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna,
 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji
Narodowej dla szkół w zakresie konsultacji,
 rekomendacji

dotyczących

organizacji

zajęć

rewalidacyjnych,

rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
§ 1.
1.

„Procedury bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i wychowanków w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku w okresie obowiązywania stanu epidemii”,
zwane w dalszej części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane środki
ochrony, zasady zachowania uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników oraz
zasady postępowania w przypadku manifestowania niepokojących objawów choroby
przez osobę przebywającą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku.

2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
9 w Rybniku lub osobę zastępującą,
2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku,
w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Przedszkole nr 6.
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§ 2.
Procedury ogólne.
1. Do budynków Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Do budynków Zespołu nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Osoby czekające na wejście do budynków Zespołu zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
4. Na teren budynków Zespołu mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego Zespołu. Obowiązek ten nie dotyczy
dzieci w Przedszkolu nr 6, oraz uczniów Szkoły, którzy po zajęciu miejsc w salach mogą
zdjąć maseczki, czy przyłbice.
5. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, musi zostać
zachowany od takich osób odpowiedni odstęp co najmniej 2 m.
6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie budynków Zespołu osób postronnych, w tym
rodziców – za wyjątkiem wyznaczonej dla nich tzw. strefy przebywania (przedsionek
Przedszkola i Szkoły), przedstawicieli mediów itp.
7. Osoby wchodzące do budynków Zespołu obowiązkowo dezynfekują ręce. Wyjątek od tej
zasady stanowią dzieci przedszkolne, które dezynfekują ręce poprze umycie ich wodą
i mydłem wg instrukcji.
8. Osoby wchodzące poza wyznaczoną strefę przebywania mogą zostać poddane pomiarowi
temperatury ciała.
9. Czynności pomiaru temperatury ciała i nadzoru nad dezynfekcją rąk dokonuje
wyznaczona osoba.
10. Wyznaczona osoba odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, u której
pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC oraz
poinformuje o konieczności telefonicznego skontaktowania się z właściwą dla miejsca
zamieszkania takiej osoby powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
11. Wyznaczona osoba odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, która
nie przeprowadzi dezynfekcji rąk, chyba, że jest to niewskazane ze względów
zdrowotnych. W takim przypadku wyznaczona osoba
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zaopatrzy osobę zamierzającą

wejść poza wyznaczoną strefę przebywania w jednorazowe rękawiczki ochronne, nakaże
przeprowadzenie dezynfekcji rąk i dopiero po jej przeprowadzeniu przepuści poza
wyznaczoną strefę przebywania.
12. Dopuszcza się przeprowadzanie ponownego pomiaru temperatury ciała osobie
przebywającej już w budynku poza wyznaczoną strefą przebywania.
13. Uczeń przychodzący do Szkoły na konsultacje, egzamin ósmoklasisty, czy na zajęcia
opiekuńcze lub wychowane do Przedszkola

zobowiązany jest do przedstawienia

podpisanego przez Rodzica/Opiekuna prawnego Oświadczenia dla Rodzica/Opiekuna
prawnego. Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej Zespołu pod adresem:
https://www.zsp9.miastorybnik.pl/ lub Przedszkola
14. Wejście do budynku możliwe jest tylko poprzez wejście główne.
§ 3.
Procedury bezpieczeństwa dotyczące uczniów przebywających na terenie Szkoły.
1. Uczeń przychodzący do Szkoły na konsultacje, egzamin ósmoklasisty, czy na zajęcia
opiekuńcze zobowiązany jest do przedstawienia podpisanego przez Rodzica/Opiekuna
prawnego Oświadczenia dla Rodzica/Opiekuna prawnego. Oświadczenie do pobrania na
stronie internetowej szkoły pod adresem: https://www.zsp9.miastorybnik.pl/
2. Czekając na wejście do budynku Szkoły oraz po jego opuszczeniu uczeń zachowuje
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos.
3. Nakaz zakrywania twarzy obowiązuje ucznia również na terenie szkoły, do momentu
wejścia do sali i zajęcia miejsca przy stoliku (1 uczeń -jeden stolik, 1,5 m odległości stolik
od stolika). Po zajęciu miejsca w klasie uczeń może zdjąć maseczkę.
4. Każda grupa uczniów korzystająca z konsultacji lub z zajęć opiekuńczo-wychowawczych
odbywa zajęcia w przypisanej wcześniej sali - uczniowie nie zmieniają sali na kolejne
zajęcia.
5. Pomiędzy zajęciami (dotyczy konsultacji lub zajęć opiekuńczo-wychowawczych) jest 5
minut przerwy, w trakcie której uczniowie zostają w sali przy swoich stolikach, pod
opieką nauczyciela, z wyjątkiem kiedy muszą skorzystać z toalety. W momencie
opuszania klasy uczeń zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa maseczka lub przyłbicą.
6. Nauczyciel poinformuje uczniów o bezpiecznym zachowaniu, zachowaniu dystansu,
zakrywania ust i oczu oraz higienie.
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Uczeń nie może wymieniać się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi,

7.

książkami itp.
Jeżeli uczeń korzystał z rękawiczek ochronnych zużyte należy wyrzuć do specjalnie

8.

oznaczonych koszy na śmieci, które znajdują się w klasie.
Do obowiązków ucznia należy zachowanie dystansu podczas przebywania na korytarzu

9.

szkolnym, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.
10. Po zakończonych zajęciach uczniowie nie gromadzą się pod szkołą, natychmiast udają się
do domu z zachowaniem bezpiecznego dystansu co najmniej 1,5 m.
§ 4.
Procedury

bezpieczeństwa

dotyczące

organizowania

i

przeprowadzenia

egzaminu

ósmoklasisty.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Rodzic/Prawny

opiekun

nie

może

wejść

z

dzieckiem

na

teren

szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora

itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu

np. przyborów

piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich
dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
8. Rodzic/Prawny opiekun jest zobowiązany do wydrukowania i podpisania Oświadczenia
dla Rodzica/Prawnego opiekuna (plik do pobrania na stronie internetowej Zespołu pod
adresem: https://www.zsp9.miastorybnik.pl/). Oświadczenie uczeń przynosi w pierwszym
dniu egzamin.
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9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które z względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką), z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do
sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe
odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas
zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku
członków zespołu nadzorującego).
13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
przyłbicą, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej
sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi
oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Rodzic/Prawny opiekun
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę do 29 maja 2020 r.
14. Do zdających należy unikanie tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, oraz po jego zakończeniu.
15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej
16. Zdający, proszeni są, aby po egzaminie nie gromadzili się przed szkołą i niezwłocznie
udali się do domu.
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§ 5.
Postępowanie w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u ucznia w Szkole
korzystającego z konsultacji, zajęć opiekuńczo-wychowawczych lub dziecka w Przedszkolu.
1. Jeżeli uczeń w Szkole, dziecko Przedszkolu

będzie przejawiać niepokojące objawy

choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu w Szkole (gabinet higienistki),
w Przedszkolu (pokój socjalny), a Rodzic/Opiekun prawny zostanie niezwłocznie
powiadomiony o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania ucznia ze Szkoły, dziecka
z Przedszkola.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni pozostałych uczniów przebywających w Szkole , dzieci
w Przedszkolu zostaną niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji.
§ 6.
Postępowanie w przypadku podejrzenia stanu chorobowego u zdającego egzamin
ósmoklasisty.
1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego przejawiającego
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki) z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób.
2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia Rodziców/Prawnych
opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz
informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania
się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia
nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do
domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
3. Rodzice/Opiekunowie prawni

pozostałych uczniów zdających egzamin zostaną

niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn zdrowotnych, epidemicznych
(uczeń przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych), przerwania
egzaminu z powodu podejrzenia zakażenia, zdający ma możliwość przystąpienia egzaminu
ósmoklasisty w terminie dodatkowym (od 7-9.07.2020r.).
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§ 7.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej.
1. Od 25 maja uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej na
następujących zasadach:
1) do obowiązków ucznia należy:
a) zakrywanie nosa i ust w czasie kontaktowania się z bibliotekarzem (maseczka
lub przyłbica),
b) zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób – minimum 1,5 m,
c) unikania gromadzenia się większej ilości osób pod biblioteką;
2) zasady wypożyczania i zwrotów książek:
a) w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie można korzystać
z czytelni oraz z wolnego dostępu do półek,
b) wypożyczanie i oddawanie książek odbywać się będzie w drzwiach biblioteki
przy wyznaczonym stanowisku,
c) uczeń może wypożyczyć lekturę lub inna pozycję wskazaną bibliotekarzowi,
d) zwroty przechodzą kwarantannę, która trwa 3 doby - Czytelnik kładzie
oddawane książki w wyznaczonym do tego miejscu (oznaczony karton).
2. Zwrot podręczników:
1) w czerwcu uczniowie klas II, III, V, VI, i

VIII zobowiązani są do oddania

podręczników szkolnych wraz z wypożyczonymi lekturami i innymi książkami,
2) zwrot podręczników uczniów klas I, IV i VII nastąpi we wrześniu,
3) uczniowie i rodzice zostaną poinformowani przez e-dziennik o harmonogramie
i zasadach zwrotów podręczników i innych książek z biblioteki,
4) podręczniki na nowy rok szkolny 2020/2021 zostaną rozdysponowane uczniom we
wrześniu 2020r.

Dyrektor ZSP nr 9 w Rybniku
B. Fros
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