Aneks z dnia 24.03.2022 do
WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCEJ ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7
W STRZELCACH OPOLSKICH

§1
Z dniem 28.03.2022r na podstawie Zarządzenia nr 40/2021/2022 z dnia 28.03.2022 Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich ulega zmianie WEWNĘTRZNA
PROCEDURA

BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA

ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 7 W STRZELCACH OPOLSKICH
§ 1 pkt 3 Było: „Wyznacza się wejścia do budynku szkoły:
1) wejście główne od strony ul. Młyńskiej
2) wejście główne od strony Osiedla Piastów Śląskich
3) wejście boczne od strony boiska szkolnego / segment D – Lodowisko /
– dla uczniów klas wskazanych przez dyrektora szkoły w grafiku wejść.
Jest: „Wyznacza się wejścia do budynku szkoły:
1) wejście główne od strony ul. Młyńskiej
2) wejście główne od strony Osiedla Piastów Śląskich
3) wejście boczne od strony boiska szkolnego / segment D – Lodowisko /
– dla uczniów klas wskazanych przez dyrektora szkoły w grafiku wejść (skreślono)

§ 1 pkt 5 Było: „Grafik wejść do budynku szkolnego uwzględnia godziny rozpoczynania i
zakończenia zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas w poszczególnych dniach lub tygodniach”.
Jest: „Grafik wejść do budynku szkolnego uwzględnia godziny rozpoczynania i
zakończenia zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas w poszczególnych dniach lub
tygodniach”. (skreślono)
§1 pkt 15 Było: „Ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkolnym do
niezbędnego minimum; osoba nie będąca pracownikiem lub uczniem szkoły zobowiązana jest
na terenie szkoły stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce.
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Taka osoba może poruszać się na terenie szkoły tylko najkrótszą trasą w celu załatwienia
swojej sprawy”.
Jest: „Ograniczone zostaje przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkolnym do
niezbędnego minimum; zaleca się aby, osoba nie będąca pracownikiem lub uczniem szkoły
stosowała na terenie szkoły osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce.
Taka osoba może poruszać się na terenie szkoły tylko najkrótszą trasą w celu załatwienia
swojej sprawy”.
§1 pkt 18 Było: „Przesyłki polecone – pocztowe i kurierskie- odbiera w przedsionku przy
wejściu głównym do szkoły pracownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik szkoły”.
Jest: Przesyłki polecone – pocztowe i kurierskie- odbiera w przedsionku przy wejściu
głównym do szkoły pracownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik szkoły”. (
skreślono)
§ 2 pkt 9 Było: „Wszyscy pracownicy szkoły muszą stosować osłonę twarzy – przyłbicę lub
maseczkę ochronną, w którą wyposaża każdego pracownika pracodawca”.
Jest: „Zaleca się aby, wszyscy pracownicy szkoły stosowali osłonę twarzy – przyłbicę
lub maseczkę ochronną, w którą wyposaża każdego pracownika pracodawca”.
§ 2 pkt 11 Było: „ Pracownicy stosują ochronę osobistą przemieszczając się po terenie szkoły.
W trakcie lekcji nauczyciel nie stosuje środków ochrony osobistej, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
podchodzi do ucznia.”
Jest: „Zaleca się aby, pracownicy stosowali ochronę osobistą przemieszczając się po
terenie szkoły.”
§ 2 pkt 17 Było: „Dyrektor szkoły zaznajamia każdego pracownika szkoły, przed rozpoczęciem
zajęć w roku szkolnym 2021/2022, z obowiązującymi od 1.09.2021r. zasadami bezpieczeństwa i
higieny w szkole, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji
Narodowej oraz sanitarnymi procedurami wewnątrzszkolnymi”
Jest: „Dyrektor szkoły zaznajamia każdego pracownika szkoły, przed rozpoczęciem
zajęć w roku szkolnym 2021/2022, z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny w
szkole, wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej oraz
sanitarnymi procedurami wewnątrzszkolnymi”
§ 3 pkt 5 Było: Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Jest: Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§ 3 pkt 6 Było: Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych porusza się po pomieszczeniu klasowym tylko za
zgodą nauczyciela. Zakłada wtedy maseczkę.
Jest: Uczeń w czasie zajęć lekcyjnych porusza się po pomieszczeniu klasowym tylko za
zgodą nauczyciela. Zaleca się aby, zakładał wtedy maseczkę.
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§ 3 pkt 12 Było: Nauczyciel organizuje przerwy międzylekcyjne dla swojej grupy uczniów,
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po każdych 45 minutach zajęć
lekcyjnych. Grupa uczniów spędza czas przerwy pod nadzorem i opieką nauczyciela, pełniącego
dyżur w danym dniu . Nauczyciela pełniącego dyżur w czasie przerwy międzylekcyjnej wyznacza
dyrektor szkoły. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel bezwzględnie stosuje środki ochrony
osobistej.
Jest: Nauczyciel organizuje przerwy międzylekcyjne dla swojej grupy uczniów,
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po każdych 45 minutach zajęć
lekcyjnych. Grupa uczniów spędza czas przerwy pod nadzorem i opieką nauczyciela, pełniącego
dyżur w danym dniu . Nauczyciela pełniącego dyżur w czasie przerwy międzylekcyjnej wyznacza
dyrektor szkoły. Zaleca się , aby w czasie pełnienia dyżuru nauczyciel stosował środki ochrony
osobistej.
§ 3 pkt 13 Było: W czasie przerwy międzylekcyjnej uczniowie, przebywający na korytarzach
szkolnych, zobowiązani są do noszenia maseczek. Uczeń, który nie posiada maseczki, zostanie
zaopatrzony przez szkołę w maseczkę jednorazową. Rodzic w/w ucznia zobowiązany jest do
niezwłocznego dostarczenia do szkoły nowej, nieużywanej maseczki jednorazowej o takich
samych lub zbliżonych parametrach i właściwościach. Maseczka ma być dostarczona w
zamkniętym worku foliowym.
Jest: Zaleca się aby, w czasie przerwy międzylekcyjnej uczniowie, przebywający na
korytarzach szkolnych, nosili maseczek. Uczeń, który nie posiada maseczki, zostanie zaopatrzony
przez szkołę w maseczkę jednorazową. Rodzic w/w ucznia zaopatruje dziecko w maseczkę we
własnym zakresie.

§ 3 pkt 26 Było: Uczeń nie może wejść do biura sekretariatu szkoły ani do pokoju nauczycielskiego.
Jest: Uczeń nie może wejść do biura sekretariatu szkoły ani do pokoju nauczycielskiego.
§ 3 pkt 31 Było: Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane
w izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O umieszczeniu dziecka w
izolatorium natychmiast powiadamia się rodzica dziecka. Rodzic dziecka obowiązany jest do
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic oczekuje na dziecko przed głównym wejściem do
budynku szkolnego. Za zgodą dyrektora szkoły rodzic może wejść z dzieckiem do szatni szkolnej w
celu ubrania dziecka w odzież wierzchnią. Wejście do szatni można tylko w przypadku, kiedy w szatni
nie przebywa żadne inne dziecko. Rodzic i dziecko mają obowiązek założenia maseczek ochronnych
i jednorazowych rękawiczek.
Jest: Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane
w izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O umieszczeniu dziecka w
izolatorium natychmiast powiadamia się rodzica dziecka. Rodzic dziecka obowiązany jest do
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic oczekuje na dziecko przed głównym wejściem do
budynku szkolnego. Za zgodą dyrektora szkoły rodzic może wejść z dzieckiem do szatni szkolnej w
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celu ubrania dziecka w odzież wierzchnią. Wejście do szatni można tylko w przypadku, kiedy w szatni
nie przebywa żadne inne dziecko. Rodzic i dziecko mają obowiązek założenia maseczek ochronnych
i jednorazowych rękawiczek.
§ 5 pkt 6 Było: Nauczycielowi nie wolno spożywać w obecności uczniów żadnego posiłku lub
przekąsek ani żadnych napojów, z wyjątkiem wody butelkowanej.
Jest: Nauczycielowi nie wolno spożywać w obecności uczniów żadnego posiłku lub
przekąsek ani żadnych napojów, z wyjątkiem wody butelkowanej.(skreślony)

§ 6 pkt 2 Było: Co godzinę dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie,
minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
Jest: Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie, minimalizując
ryzyko zakażenia poprzez dotyk przynajmniej dwa razy dziennie.
§ 6 pkt 3 Było: Systematycznie, nie rzadziej niż co godzinę dezynfekują powierzchnie dotykowe
- poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł, blaty.
Jest: Systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy dziennie dezynfekują powierzchnie
dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł, blaty.
§ 6 pkt 6 Było: Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają rękawiczki
do wyznaczonego, odpowiednio oznakowanego kosza i dezynfekują ręce.
Jest: Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy wyrzucają rękawiczki
do wyznaczonego, odpowiednio oznakowanego kosza i dezynfekują ręce.(skreślono)
§ 7 pkt 4 Było: Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa używaną w drodze do i ze
szkoły.
Jest: Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa używaną w drodze do i ze
szkoły.(skreślono)
§ 8 pkt 3 Było: Spożywanie posiłków będzie odbywać się przy wyznaczonych stolikach - z
rówieśnikami z danej klasy. Każdemu uczniowi wyznacza się stałe miejsce przy takim stoliku.
Uczeń może zmienić takie miejsce tylko po uprzednim uzyskaniu zgody od upoważnionego
pracownika szkoły. Przy każdym krześle na stole będzie postawiony talerz do pierwszego dania
z położoną w nim łyżką. Zupę naleje na talerze wyznaczony pracownik. Drugie danie wraz ze
sztućcami, każdy uczeń odbiera samodzielnie od pracowników szkoły albo z wózka
wystawionego na Sali stołówki. Uczeń nie podchodzi bez zezwolenia do okienka stołówkowego.
Jest: Spożywanie posiłków będzie odbywać się przy wyznaczonych stolikach - z
rówieśnikami z danej klasy. Każdemu uczniowi wyznacza się stałe miejsce przy takim stoliku.
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Uczeń może zmienić takie miejsce tylko po uprzednim uzyskaniu zgody od upoważnionego
pracownika szkoły. Obiad wraz ze sztućcami, każdy uczeń odbiera samodzielnie od
pracowników szkoły albo z wózka wystawionego na Sali stołówki.
§ 8 pkt 4 Było: Uczniowie stoją w kolejce po drugie danie z zachowaniem bezpiecznej
odległości od siebie.

Jest : Uczniowie stoją w kolejce po obiad z zachowaniem bezpiecznej odległości od
siebie.
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