Załącznik B

Procedura przebywania ucznia w szkole
A. Zasady ogólne

 Do szkoły przychodzą uczniowie na 10-15 minut przed rozpoczęciem lekcji z wyjątkiem uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 Zajęcia lekcyjne klas 1-3 rozpoczynają się od godziny 7:40 (dla pierwszej zmiany), a klas 4-8 od godziny 8:00 zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
 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 choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 10 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
teleporady medycznej. Ważne, w takim przypadku, jest poinformowanie wychowawcy o przyczynie nieobecności ucznia.
 Na terenie szkoły wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
maseczką/ przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia.
 Należy, w miarę możliwości, przestrzegać dystansu społecznego.
 Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.

B.I. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach






Każdy odział ma przydzieloną na stałe salę dydaktyczną, w której odbywają się wszystkie zajęcia z wyjątkiem informatyki, muzyki, języka obcego
z podziałem na grupy, zajęć wychowania fizycznego.
Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc zmieniać.
Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk, w szczególności przed jedzeniem posiłków, po wyjściu z toalety, po przyjściu z podwórka.
Przy wejściu do pracowni komputerowej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
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B2. Inne ważne zasady

B1. Promowanie zasad higieny
 Środki ochrony osobistej - uczniowie są wyposażeni przez rodziców w maseczkę
ochronną/przyłbicę, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika oraz
w czasie przerw muszą założyć. Na zajęciach w sali lekcyjnej uczniowie nie korzystają z maseczek.
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 dezynfekującym umieszczonym przy wejściu. W czasie
pobytu w szkole wskazane jest częste mycie rąk, w szczególności przed posiłkami, po powrocie
z zajęć na powietrzu, po wyjściu z toalety.
 Higiena dróg oddechowych- uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do
kosza i umyć ręce, powinien 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.
 Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu
bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie
zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, nie
wymieniamy się własnymi przedmiotami,
zachowujemy dystans nawet przy najbliższych
kolegach,
 W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów.
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

B.II. Zachowanie ucznia na przerwach

B3. Organizacja przerw
 Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela na korytarzu w pobliżu sali, w której mają zajęcia.
 Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część uczniów spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela na boisku szkolnym według ustalonego
harmonogramu.
 Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym
terenie szkoły.
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C. Zachowanie uczniów w bibliotece



Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie zgodnie z ustalonymi godzinami pracy. 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.
Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.
Uczniowie zwracane książki odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je
będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
W bibliotece może przebywać do 3 osób, z zachowaniem dystansu.
Uczniowie nie mają dostępu do półek z książkami. Wypożyczane zbiory są wydawane przez pracownika biblioteki.






D. Zachowanie uczniów w szatni






W szatni boksy opisane są numerami klas.
Uczniowie najszybciej, jak to możliwe, przebierają się i opuszczają boksy i szatnię.
W boksie szatni może przebywać maksymalnie do 6 uczniów jednocześnie.
Porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia oraz wyznaczony przez dyrektora pracownik.

E. Zachowanie uczniów w stołówce szkolnej







Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
Posiłki uczniowie jedzą przy stolikach wyznaczonych dla poszczególnych klas.
W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
Przed wejściem do stołówki uczniowie dezynfekują ręce. W stołówce dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją dezynfekowania rąk.
Wyznaczony pracownik, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek.

