Zmiany w organizacji pracy szkoły w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2
w Białymstoku
obowiązująca
od dnia 07 lutego 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. lub do odwołania.

I PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników ZSOMS Nr 2
w Białymstoku, uczniów tejże szkoły oraz ich rodziców.
2. Procedura ma na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenie koronawirusem.
III ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM
FUNKCJONOWANIA W OKRESIE OD DNIA 07 LUTEGO 2022 R. DO DNIA 27
LUTEGO 2022 R. LUB DO ODWOŁANIA.
1. Od 7 lutego 2022 r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkoły w zakresie
klas V-VIII Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku oraz klas IIII XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.
2. Zajęcia w klasach V-VIII SP oraz I-III LOMS będą odbywały się w ramach nauczania
zdalnego.
3. Nauka na odległość realizowana będzie za pomocą platformy edukacyjnej G-SUITE
dla Szkół i Uczelni – Google Classroom oraz Hangauts Meet.
4. Zajęcia będę odbywały się zgodnie z obowiązującym od początku roku szkolnego
planem lekcji.
5. Uczniowie klas sportowych oraz klas mistrzostwa sportowego odbywają treningi
zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Dopuszcza się modyfikację
harmonogramu przez trenera jednak tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora
placówki.
6. Informacje o postępach i frekwencji ucznia umieszczane będą na bieżąco w dzienniku
VULCAN.
7. Uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie według
obowiązującego od września planu lekcji.
8. Oddziałom IV przyporządkowuje się jedną salę lekcyjną:
• Klasa IV a – sala 28
• Klasa IV s – sala 30
9. Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, konsultacje
z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych będą odbywały się na
terenie szkoły wg. ustalonego z nauczycielami harmonogramu. Zajęcia dla

obcokrajowców będą odbywały się na terenie szkoły zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
W klasach V-VIII SP oraz klasach I-III LOMS dopuszcza się przeprowadzenie zajęć
dla obcokrajowców z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość po
otrzymaniu zgody Dyrektora placówki.
10. Do szkoły mają wstęp wyłącznie zdrowi pracownicy szkoły, uczniowie oraz
w wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni.
11. Niedopuszczalne jest przyjście do szkoły ucznia, który przebywa na izolacji domowej
lub kwarantannie.
12. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą wejściem głównym i udają się do szatni
• Klasy I-III na lewo od wejścia – każda klasa zostawia odzież wierzchnią
w osobnym boksie:
Klasa 1a – boks nr 1
Klasa 1b – boks nr 2
Klasa 2a – boks nr 3
Klasa 2b – boks nr 4
Klasa 2s – boks nr 5
Klasa 3a – boks nr 6
Klasa 3b – boks nr 7
Klasa 3c – boks nr 8
• Klasy IV na prawo od wejścia:
Klasa 4a – boks nr 1
Klasa 4b – boks nr 2
13. Uczniowie klas I – IV do budynku szkoły wchodzą samodzielnie. Rodzice uczniów
doprowadzają dzieci do wejścia do szkoły. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na
teren szkoły.
14. Każda osoba wchodząca do szkoły obowiązkowo dezynfekuje dłonie oraz nakłada
maseczkę.
15. Uczniowie po dezynfekcji dłoni udają się bezpośrednio do wyznaczonej szatni
a następnie do sali lekcyjnej lub świetlicy. Po zajęciu miejsca w sali lub świetlicy
uczeń może zdjąć maseczkę.
16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
17. Ze względu na reżim sanitarny uczniowie przebywający w szkole nie mogą
przemieszczać się między piętrami. Wyjątkiem jest przerwa obiadowa, udanie się na
zajęcia do pracowni informatycznej lub sali gimnastycznej.
• Uczniowie klas I-III korzystają ze schodów przy stołówce szkolnej.
• Uczniowie klas IV korzystają ze schodów przy szatni.
18. Uczniowie korzystają z własnych zestawów podręczników i przyborów szkolnych.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
19. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny:
• Częste mycie rąk
• Zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu.
• Wietrzenie sal oraz korytarzy szkolnych co najmniej raz na godzinę.
• Częste dezynfekowanie klamek i innych powierzchni wspólnych
20. Odzież wierzchnią oraz obuwie zamienne uczniowie pozostawiają w szatni.

21. Obiady wydawane będę na stołówce szkolnej w godzinach 11.15 – 13.45
sukcesywnie, według ustalonego harmonogramu, przy zachowaniu wszystkich zasad
bezpieczeństwa.
22. Odbiór uczniów ze szkoły:
Uczniowie klas I – III - rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona odbiera dziecko
przed głównym wejściem do szkoły. Po zakończonych zajęciach dziecko
przekazywane jest przez pracownika szkoły rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub
osobie upoważnionej. Wszystkie te osoby oczekują na dziecko przed wejściem do
budynku szkoły.
23. Uczniowie klas IV po zakończonych zajęciach lekcyjnych samodzielnie wracają do
domu.
24. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 07.00 – 17.00.
25. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej:
Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna pranego/osobę
upoważnioną imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły. Osoba odbierająca
dziecko ze świetlicy szkolnej oczekuje na nie na parterze szkoły przy urządzeniu do
dezynfekcji dłoni (nie dopuszcza się przebywania osoby odbierającej ucznia ze szkoły
w szatni).
26. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie i funkcjonuje zgodnie z aktualnym
grafikiem.
27. Pedagog i psycholog szkolny pracuje stacjonarnie na terenie szkoły według
obowiązującego grafiku.
IV OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazywania wychowawcy klasy
lub dyrektorowi istotnych zmian o stanie zdrowia dziecka na bieżąco.
3. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, tj. bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (temperatura 38°C i wyższa, katar, kaszel, duszności,
biegunka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka, utrata smaku, utrata węchu i inne
nietypowe).
4. W czasie przebywania uczniów w szkole rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są
do odbierania telefonu z placówki.
5. Rodzice zobowiązani są do systematycznego przypominania dziecku o podstawowych
zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie,
unikaniu dotykania oczu, nosa, ust oraz odpowiednim sposobie zasłaniania ust i nosa
podczas kichania i kaszlu.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku wchodzi w życie dnia 07 lutego 2002 r.
2. Szkoła zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID – 19.

