Procedura przebywania ucznia w szkole
A. Zasady ogólne

• W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy objęci są kwarantanną lub
izolacją albo mają objawy chorobowe (katar, kaszel, temperatura powyżej 37,5 °C, wysypkę, biegunkę itp.). W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które
w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.
• W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z porady
medycznej. W przypadku wystąpienia objawów w czasie pobytu dziecka w szkole, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. Ważne
w takim przypadku - szczególnie, jeżeli są prowadzone zajęcia indywidualne, np. zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno– wychowawcze, wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka lub indywidualne konsultacje jest poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia.
• Rodzice uczniów cierpiących na astmę i alergię zobowiązani są do złożenia w sekretariacie stosownego zaświadczenia lekarskiego.
• Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem,
maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć
wynosi co najmniej 2 m.
• Należy w miarę możliwości przestrzegać 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
• Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.
• Na czas pandemii wycieczki szkolne zostają zawieszone.
• Z sal usuwane są zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
• Pufy i siedziska zostają owinięte folią.

B. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach

B2. Inne ważne zasady

B1. Promowanie zasad higieny
• Środków ochrony osobistej Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą zobowiązani są nosić
w częściach wspólnych szkoły (np. korytarze, szatnia). Na zajęciach w szkole uczniowie nie korzystają
z maseczek, chyba że, w razie potrzeby, na polecenie nauczyciela lub innego pracownika.
W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń powinien
skorzystać z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać
zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
• Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie
z instrukcją zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przy wejściem.
Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć
na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z
powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony
osobistej,
• Higiena dróg oddechowych - Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa
zgiętym łokciem lub chusteczką, którą powinien jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć
ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma

• Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy
przyborów do pisania oraz podręczników.
W szkole nie można ich pożyczać od innych
uczniów (uczniowie siedzący w jednej ławce nie
mogą korzystać z jednego podręcznika).
• Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu
bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie
zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych
przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy
najbliższych kolegach.
• W szkole nie korzystamy z telefonów.
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

B. Zachowanie ucznia na przerwach
B3. Organizacja przerw
• Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela zgodnie z wyznaczonym grafikiem, na korytarzu lub w sali lekcyjnej. Podczas sprzyjających warunków
pogodowych możliwe będzie spędzanie przerw na świeżym powietrzu z uwzględnieniem grafiku.
• Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
• Na każdej przerwie należy umyć lub zdezynfekować ręce.
• Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia (zmieniać kondygnacji) - trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się
z uczniami z innych grup.
• Wykonujemy polecenia nauczyciela i pracowników obsługi szkoły.

D. Zachowanie uczniów w bibliotece

• Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 8.00–15.30. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania
osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
• Uczniowie nie wchodzą do biblioteki lub wchodzą zgodnie z ustaleniami nauczyciela bibliotekarza. Wypożyczanie i zwrot książek obywa się na zasadach określonych
przez bibliotekarza, dostępnych na drzwiach biblioteki.
• Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami
(oznakowanie na podłodze).
• Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je
będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
• W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2 m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

E. Zachowanie uczniów szatni

•

Ponieważ, zgodnie z zaleceniem GIS należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu - ustalamy bezpieczne zasady
korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć:
a) należy zachowywać dystans między osobami, min. 1,5 metra,
b) jeśli szafki znajdują się obok siebie i zachowanie dystansu jest niemożliwe jedna z osób musi zaczekać, aż odejdzie pierwszy użytkownik,
c) porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia, a rano wyznaczony przez dyrektora pracownik.

•

Jeżeli zajęcia kończą dwie grupy jednocześnie – żeby uniknąć tłoku w szatni pilnujemy zmianowości zejść do szatni, grupy schodzą co 10–15 minut. Jako
pierwsza schodzi grupa, która ma niższy numer.

