Aneks nr 1. Aktualizacja Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem epidemii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
do Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

→ Rozdział: Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19


Punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Przebywając w budynku szkoły uczniowie zakrywają
usta i nos maseczką lub przyłbicą przebywając w częściach wspólnych, np. na korytarzu podczas
przejścia na zajęcia do innej sali lekcyjnej, toalety, w bibliotece oraz podczas bliższego kontaktu z
nauczycielem lub pracownikiem szkoły (szczegółowe rozwiązania dla klas 1-3 oraz 4-8
umieszczone są w Rozwiązaniach praktycznych dla uczniów i nauczycieli w funkcjonowaniu szkoły
w czasie epidemii na str. 21 oraz w Rozwiązaniach praktycznych dla uczniów i nauczycieli
w funkcjonowaniu szkoły w czasie epidemii od 18.01.2021 r. – powrót uczniów klas 1 – 3 do
nauki stacjonarnej na str. 23 niniejszego opracowania).


Punkt 11 ustęp 10 otrzymuje następujące brzmienie:

Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów
w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły - obowiązuje ogólna zasada – każda grupa
uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną
do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

→ Rozdział: Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły



Punkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach pracy świetlicy pod numerem
telefonu 32 237 02 97 (ul. Jedności 35) oraz 32 237 02 88 (ul. Przedwiośnie 2).

→ Rozdział: Procedura organizacji bezpiecznego żywienia


Wprowadza się punkt 9 o następującym brzmieniu:

Dzieci mogą spożywać posiłki napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane
→ Rozdział: Organizacja zajęć pozalekcyjnych


Punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć
w przypisanych do tych zajęć salach. Zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości odbywają się
po zakończeniu zajęć stacjonarnych uczniów.


Punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Osoby spoza szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami są zobowiązane do
przestrzegania niniejszych Procedur oraz zobowiązane są do przeprowadzenia dezynfekcji
pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich
wietrzenia.

→ Rozdział: Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19


Punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę
sugerującą infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka –
temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 38 stopnia Celsjusza),
duszności, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie.


Punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa pracownika od wykonywanych czynności, kieruje do domu
i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem
POZ, w celu uzyskania teleporady medycznej. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112.

→ Rozdział: Organizacja pracy świetlicy szkolnej w okresie epidemii


Punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych,
które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki, w miarę możliwości w grupach uczniów
z danej klasy. Sale te wyposażone są w środki dezynfekcji rąk. Są one rozmieszczone w świetlicy
w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków. Nauczyciele zobowiązani są
poinstruować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza.
Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

→ Wprowadza się kolejny rozdział do Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem epidemii

Rozdział: Rozwiązania praktyczne dla uczniów i nauczycieli w funkcjonowaniu szkoły
w czasie epidemii od 18.01.2021 r. – powrót uczniów klas 1 – 3 do nauki stacjonarnej.
1. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą dwoma wejściami, o ustalonych godzinach
według harmonogramu ustalonego przez dyrektora. W budynku szkoły przy ul. Jedności są to:
wejście główne i wejście od boiska (przez szatnię). W budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie są to:
wejście główne i wejście od sali gimnastycznej. Wejścia do szkoły dla poszczególnych klas:
→ budynek szkoły przy ul. Jedności 35:
- klasa IA, IC – wejście główne,
- klasa IB, ID – wejście od strony szatni,
→ budynek szkoły przy ul. Przedwiośnie 2:
- klasa IIA, IIB, IIIA, IIIC – wejście główne,
- klasa IIC, IID, IIIB – wejście od sali gimnastycznej.
2. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz
starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w pomieszczeniu, w którym
odbywa się spożywanie posiłku oraz na świetlicy.
3. W budynku szkoły przy ul. Jedności zajęcia lekcyjne odbywają się tylko dla klas
pierwszych.
4. W budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie na każdym piętrze w sektorach: B, C i D zajęcia
lekcyjne odbywają się tylko dla jednego oddziału klas drugich i trzecich.
4. Wszystkie lekcje dla danej klasy odbywają się w jednej sali lekcyjnej, z wyjątkiem zajęć
z wychowania fizycznego i informatyki.
5. Uczniowie na lekcje wychowania fizycznego i informatyki, przemieszczają się pod
nadzorem nauczyciela.
6. Każdorazowo nauczyciel rozpoczynający lekcję w danej sali przed użyciem komputera
dezynfekuje jego klawiaturę środkami zapewnionymi przez szkołę.
7. Nauczyciel dba o to by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.
8. Przerwy dla uczniów klas I:
a) Przerwy, które uczniowie będą mogli spędzać na korytarzu szkolnym będą odbywały
się naprzemiennie z przerwami spędzanymi w sali.
b) W trakcie przerwy uczniowie będą mogli poruszać się po korytarzu w wyznaczonej
strefie w obrębie swojej sali lekcyjnej;
c) Klasa, która spędza przerwę w sali pozostaje pod nadzorem nauczyciela/wychowawcy,
z którym bezpośrednio przed przerwą miała lekcję. Nauczyciel wietrzy salę lekcyjną i czuwa nad
bezpieczeństwem uczniów.
d) Klasa, która spędza przerwę na korytarzu pozostaje pod nadzorem wychowawcy lub
nauczyciela dyżurującego;

e) Wychowawca/nauczyciel dyżurujący czuwa nad bezpieczeństwem uczniów i pilnuje
aby uczniowie utrzymywali odpowiedni dystans między sobą.
11. Przerwy dla uczniów klas II i III:
a) Każdą przerwę uczniowie spędzają na korytarzu pod opieką wychowawcy lub
nauczyciela dyżurującego;
b) Wychowawca/nauczyciel dyżurujący czuwa nad bezpieczeństwem uczniów i pilnuje
aby uczniowie utrzymywali odpowiedni dystans między sobą.
c) W trakcie przerwy uczniowie będą mogli poruszać się po korytarzu w obrębie swojej
sali lekcyjnej;
9. W obu budynkach szkoły dzieci noszą maseczki lub przyłbice od momentu wejścia do
szkoły aż do chwili wejścia do klasy.
10. Uczniowie korzystają z urządzeń sanitarnych na wyznaczonych piętrach.
11. Nauczyciele pełnią dyżury na przerwach według ustalonego harmonogramu.
12. Podczas przemieszczania się po schodach, uczniów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły obowiązuje ruch prawostronny. Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uczniowie lub pracownicy
szkoły będą musieli minąć się na schodach, pierwszeństwo mają schodzący w dół.
13. W ścisłym reżimie sanitarnym od 18.01.2021 r. wznowiona zostaje działalność
świetlicy szkolnej. Opieka świetlicowa dla uczniów klas I-ych będzie zorganizowana w budynku
szkoły przy ul. Jedności 35, natomiast dla uczniów klas II i III – w budynku szkoły przy
ul. Przedwiośnie 2. Sale zajęć świetlicowych dla poszczególnych klas po zajęciach szkolnych:
→ budynek szkoły przy ul. Jedności 35:
- klasa I A – sala 201,
- klasa I B – sala 18,
- klasy I C i I D – sala 202,
→ budynek szkoły przy ul. Przedwiośnie 2:
- klasy II A i II B – sala106 B,
- klasy II C i II D – sala 8 B,
- klasy III a, III B, III C – sala 112 C.
Sale zajęć świetlicowych dla uczniów przed lekcjami:
→ budynek szkoły przy ul. Jedności 35 – sala 18,
→ budynek szkoły przy ul. Przedwiośnie 2 – sala 8 B.
14. Ze względu na obowiązujący powszechnie reżim sanitarny konieczne jest
przestrzeganie przez rodziców/opiekunów punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy
w wyznaczonych godzinach, tj. 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00.

15. Od 18.01.2021 r. wznowiona zostaje działalność stołówki szkolnej dla uczniów klas
I – III. Obiady dla uczniów klas I-ych będą wydawane w budynku szkoły przy ul. Jedności 35,
natomiast dla uczniów klas II i III – w budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie 2.
16. Harmonogram wydawania posiłków:
Klasy 1 (ul. Jedności 35)
Dni tygodnia

Godz. 12:20 – 12:40

Godz. 12:45 – 13:05

Poniedziałek - piątek

IA, IB

IC, ID

Wydawanie obiadów będzie odbywało się na: Jadalni 1 i Jadalni 2, tak aby zachować bezpieczny
odstęp oraz zachować odpowiednią ilość osób w pomieszczeniu.
Klasy 2 – 3 (ul. Przedwiośnie 2)
Dni tygodnia

Godz. 11:30 – 11:45

Godz. 12:30 – 12:50

Poniedziałek - piątek

IIIA, IIIB, IIIC

IIA, IIB, IIC, IID

Wydawanie obiadów będzie odbywało się na dwóch przerwach z podziałem na klasy, tak aby
zachować bezpieczny odstęp oraz zachować odpowiednią ilość osób w danym pomieszczeniu.
17. Od 18.01.2021 r. uczniowie klas I - III mają również dostęp do biblioteki szkolnej
w budynku przy ulicy Jedności w godzinach swoich lekcji i wyłącznie pod opieką nauczyciela,
według ustalonego z wychowawcami harmonogramu. Uczniowie zobowiązani są do stosowania
następujących zasad w czasie wypożyczenia książek:
a) uczeń ma maseczkę zasłaniającą usta i nos,
b) uczeń dezynfekuje ręce przy wejściu do biblioteki,
c) uczeń zachowuje dystans,
d) nie ma wolnego dostępu do półek i dzieci nie wybierają same książek z regałów,
e) zwrócone książki muszą odbyć 3-dniową kwarantannę i nie mogą zostać wypożyczone
od razu kolejnemu uczniowi.
18. Pomieszczenia służące do izolacji uczniów lub pracowników szkoły wykazujących
objawy chorobowe wskazujące na infekcje dróg oddechowych, znajdują się w każdym budynku
szkoły, a mianowicie: w budynku szkoły przy ul. Jedności – sala 32 (przy sali gimnastycznej),
w budynku szkoły przy ul. Przedwiośnie – sala 111 C.
19. Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg
oddechowych uczniów i pracowników prowadzi sekretariat szkoły w obu budynkach.

