PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ SZKOLNYCH PROWADZONYCH NA
TERENIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW KLAS I – III ZSP-1 W WIŚLE

1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do strefy wspólnej,
zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Przebywając w szkole uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce
wodą z mydłem, nie podaję ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika
dotykania oczu, nosa i ust.
3. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, oraz innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły i wokół szkoły.
4. Na terenie szkoły zakrywanie ust i nosa przez uczniów jest dobrowolne.
5. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych: podwyższonej temperatury
lub stwierdzenia innych oznak chorobowych, uczeń zostanie odprowadzony do
wyznaczonego miejsca. Nauczyciel powiadomi o tym fakcie rodzica dziecka. Rodzic
ma obowiązek jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
6. Przy wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, W przypadku
przeciwwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast po
wejściu myje ręce wodą z mydłem.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
8. Uczeń nie przynosi do szkoły dodatkowych, zbędnych przedniotów niezwiązanych z
nauką, własnych zabawek.
9.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10.

Uczniowie w szkole muszą przestrzegać obowiązujących regulaminmów

sanitarnych.
11.

Podczas przerwy uczniowie przebywają w swoich salach.

12.

W miarę możliwości i dobrych warunków pogodowych, zajęcia wf i przerwy

odbywają się na powietrzu.
13.

Do strefy posiłków przechodzą wszyscy uczniowie z danej klasy pod opieką

nauczyciela
14. Po zakończonych zajęciach i po każdorazowym skorzystaniu z toalety uczeń myje ręce
ciepłą wodą i mydłem, dezynfekuje ręce. Osoby przebywające w toalecie zachowują
dystans.
15. Po wyjściu uczniów z klasy, pomieszczenie jest wietrzone.
16. Po zakończeniu zajęć uczeń bezzwłocznie kieruje się do świetlicy szklolnej lub wyjścia
i opuszcza teren szkoły.
17. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji ucznia lub złego samopoczucia które
wystapiło w czasie trwania zajęć nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora, a w
przypadku jego nieobecnosci wicedyrektora lub inną upoważnioną osobę, która
podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu zgodnie

z przyjętymi w szkole

procedurami.
18. W przypadku ogłoszenia przez Sanepid żółtej lub czerwonej strefy epidemiologicznej,
obowiązują procedury dostosowane do aktualnych zaleceń Sanepidu.

