Procedury dla uczniów, rodziców oraz pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej i
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Korfantego Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli
w Katowicach na czas trwania pandemii COVID-19

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych i gorączki oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji (w warunkach domowych lub innych).
2. Uczniowie oraz pracownicy, wykazujący wyżej wymienione symptomy chorobowe oraz
mający stan podgorączkowy, mają obowiązek pozostać w domach i powiadomić szkołę o
występujących objawach, a także skonsultować się z lekarzem.
3. Uczeń oraz jego opiekunowie, a także pracownicy placówki są zobowiązani do
niezwłocznego telefonicznego powiadomienia dyrekcji szkoły o:
- podejrzeniu zakażenia koronawirusem lub potwierdzonym zakażeniu u siebie lub osób z
bliskiego otoczenia;
- nałożeniu kwarantanny lub izolacji na pracownika/ucznia lub osoby z ich bliskiego
otoczenia.
4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Osoby, towarzyszące dzieciom w drodze do szkoły, proszone są o odprowadzenie
uczniów
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niepełnosprawnych ruchowo – wówczas osoba towarzysząca zobowiązana jest do
zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania 1,5 metra od innych osób
przebywających w budynku.
6. Opiekunowie oraz osoby, które z uzasadnionych przyczyn muszą wejść na teren
placówki, nie mogą wykazywać cech infekcji, a także zobowiązane są do zastosowania się
do wyżej wymienionych zasad, tj. do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz
zachowania 1,5 metra od innych osób przebywających w budynku.

7. Uczniowie oraz pracownicy szkoły w czasie pobytu na terenie placówki nie muszą
zakrywać ust i nosa. Konieczne jest jednak, aby odpowiednio dbali o higienę: często myli i
dezynfekowali ręce (obowiązkowo po przyjściu do szkoły), a także starali się o ochronę
podczas kichania i kaszlu oraz unikali dotykania oczu, nosa i ust. Należy również dbać o
zachowanie w miarę możliwości dystansu od innych osób.
8. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z własnych przyborów szkolnych i
podręczników (które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w
plecaku lub we własnej szafce) oraz do tego, aby nie użytkować przedmiotów, należących
do innych osób. Nie powinni także zabierać do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne.
9. Wywiadówki oraz konsultacje dla rodziców zostają zawieszone do odwołania.
Rekomendowanym sposobem komunikacji z nauczycielami i dyrekcją jest kontakt za
pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS lub telefoniczny.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę czy kaszel, powinien odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Uczniowie zajęcia lekcyjne odbywają głównie w przyporządkowanej dla danej klasy
sali.
13. Obiady szkolne mogą być spożywane jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, z
zachowaniem zasad higieny.
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
15. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, służący do sprawdzania, w razie
konieczności, temperatury uczniów oraz pracowników. Po każdym użyciu termometr
zostanie poddany dezynfekcji.

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika/ucznia szkoły lub
potwierdzonego zakażenia na terenie placówki dyrekcja szkoły wprowadza aktualnie
obowiązujące procedury działania i stosuje się do zaleceń zaleceń państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.

*Wytyczne opracowano w oparciu o zalecenia MEN, MZ i GIS dla szkół publicznych i niepublicznych.

