Procedura organizacji pracy
w Szkole Podstawowej nr 360
w Warszawie
obowiązująca od 16 listopada 2020r.

Na podstawie:
●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 COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami.
● Wytycznych GIS i MZ

1. Od 9 listopada 2020r. w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie funkcjonuje zdalna
forma kształcenia dla uczniów klas 1-8
2. Każda z klas odbywa zajęcia w formie online zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć
z wykorzystaniem platformy Teams (Office365).
3. Do prowadzenia lekcji zdalnych i przesyłania/odbierania zadań oraz informacji
związanych z celami dydaktycznymi jest wykorzystywana platforma Teams
(Office365).
4. W klasach 8 lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język
angielski) trwają 45 minut, pozostałe 40 min.
5. W klasach 4-8 wszystkie zajęcia organizowane są formie lekcji video, z wyłączeniem
WOS, EDB, religii i wychowania fizycznego. Z przedmiotów: religia i wychowanie
fizyczne jedna godzina w tygodniu odbywać się będzie w formie połączenia video,
a pozostałe godziny z wykorzystaniem dostępnych technik i narzędzi multimedialnych.
Przedmioty WOS i EDB są realizowane z wykorzystaniem dostępnych technik
i narzędzi multimedialnych.
6. Jednostka lekcyjna, poza przedmiotami egzaminacyjnymi w klasie 8, trwa 40 minut,
z czego 35 minut przeznaczone jest na lekcję video, a pozostałe 5 minut poświęcone
jest na konsultacje dotyczące bieżącego tematu zajęć (na czacie Teams)
7. W klasach 1-3 lekcje odbywają się zgodnie z przesłanym przez wychowawców planem
lekcji.

8. System Librus służy do wymiany informacji między nauczycielami, rodzicami
i uczniami oraz dokumentowaniu przebiegu nauczania.
9. Kwestie budzące wątpliwości uczniowie i rodzice konsultują bezpośrednio
z wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu.
10. Dla uczniów klas 8 wprowadza się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych
(j. polski, matematyka, j. angielski,) organizowane poza godzinami lekcyjnymi
uczniów. Termin i godziny konsultacji należy ustalać bezpośrednio z nauczycielem
przedmiotu.
11. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie
będą mogli uczyć się zdalnie w domu dyrektor szkoły zorganizuje nauczanie zdalne
w szkole.
12. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole zostaną przeprowadzone etapy
szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez MKO.

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie w czasie epidemii:

▪

Do szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
▪

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.
▪

Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły,
mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
▪

Na terenie szkoły obowiązek noszenia maseczek ochronnych mają pracownicy SP 360,

wszyscy uczniowie, którzy będą mieli potrzebę wejścia do szkoły oraz osoby przybywające z
zewnątrz.
▪

Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły,

zachowując zasady:

a)

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)

dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

c)

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

d)

opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

▪

Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz.

Osoby te powinny nie mieć objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.
Dopuszcza się ich przebywanie tylko w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
▪

Zapewnia się szybki i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia

przebywającego na terenie szkoły z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
▪

Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Podlegają one dezynfekcji po użyciu w danej

grupie.
▪

W przypadku zaobserwowania przez pracownika u ucznia objawów mogących

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu, jest on
izolowany w odrębnym pomieszczeniu w IZOLATCE zapewniającym mu min. 2 m odległości
od innych osób. Niezwłocznie szkoła powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
▪

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
▪

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, są

uprane lub zdezynfekowane. Należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub
dezynfekowane przynajmniej raz dziennie (jeśli jest to możliwe, to po każdych zajęciach).
▪

Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

▪

Uczeń przebywający w szkole nie może zabierać ze sobą zbędnych przedmiotów.

▪

W stołówce szkolnej obiady są wydawane wyłącznie dzieciom z oddziału

przedszkolnego. Dzieci po wejściu do stołówki zajmują miejsce przy stoliku, oczekując na
posiłek, który dostarczy im pracownik szkoły.
▪

Opieka świetlicowa odbywa się w świetlicy szkolnej i przeznaczona jest tylko

i wyłącznie dla uczniów klas 1-3, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących
działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. W regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych
wprowadzono zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do
dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w
trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
▪

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
▪

Ustalono i upowszechniono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w

szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
▪

Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy są ustalane przez nauczycieli

biblioteki na podstawie zgłoszenia przez uczniów potrzeby wypożyczenia książek.
Uwzględniamy tu konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
Zgłoszenia dokonywane przez uczniów poprzez system Librus.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
▪

Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
▪

Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów, mają obowiązek

dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych. Osoby te mają obowiązek zakrycia
usta i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania na terenie szkoły.

▪

Wszyscy mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem. Nauczyciele mają

obowiązek dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
spożywaniem posiłków, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
▪

Codzienne

prace

porządkowe

podlegają

monitoringowi,

ze

szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
▪

Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się ściśle zaleceń producenta znajdujących

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, a w szczególności ścisłego przestrzegania czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
▪

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
▪

Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję

lub czyszczenie z użyciem detergentu.

