Załącznik F

Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów
przed zakażeniem koronawirusem
1. Zasady ogólne
1) Na terenie szkoły wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą
wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką lub przyłbicą. Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia.
2) Na terenie szkoły należy przestrzegać dystansu społecznego.
3) Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno –
epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.
2. Rozwiązania organizacyjne dla klas 1-3
1) Klasy 1 -3 z pierwszej zmiany rozpoczynają zajęcia od godziny 7.40.
2) Na uczniów klas 1. najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji przy wejściu do szatni
szkolnej oczekują wychowawcy klas lub nauczyciele rozpoczynający zajęcia w danym
oddziale.
4) Na uczniów klas 2. i 3. wychowawcy klas / nauczyciele rozpoczynający pierwszą lekcję
oczekują przed salą dydaktyczną na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, monitorując
korytarz szkolny.
5) Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
6) Przerwy śródlekcyjne dla klas 1-3 odbywają się zgodnie z ustalonym odrębnym
harmonogramem.
7) Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym odrębnym
harmonogramem.
9) Nauczyciele uczący w klasach 1-3, mający ostatnią lekcję w danym oddziale, sprowadzają
uczniów do szatni szkolnej lub odprowadzają do świetlicy. Nauczyciele sprawują nadzór
nad przebierającymi się uczniami i odprowadzają dzieci do drzwi wyjściowych, gdzie
przekazują je pod opiekę rodziców.
3. Rozwiązania organizacyjne dla klas 4-8
1) Klasy 4-8 rozpoczynają zajęcia od godziny 8.00.
2) 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.
3) Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
4) Podręczniki i inne materiały dydaktyczne mogą być pozostawiane w szafkach
uczniowskich.
5) Przerwy dla klas 4-8 odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem.
6) Poza salą dydaktyczną uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad
zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki/przyłbicy zgodnie z Instrukcją prawidłowego
nakładania i zdejmowania maseczki.
7) Uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne w pobliżu przydzielonej sali dydaktycznej
z zachowaniem dystansu społecznego.
8) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie spędzają przerwę na boisku
szkolnym pod nadzorem nauczyciela, z którym mieli zajęcia
9) Spożywanie posiłków przez uczniów klas 4-8 odbywa się zgodnie z ustalonym
harmonogramem podczas przerw i zajęć edukacyjnych.
10) Opuszczanie budynku szkoły przez uczniów klas 4-8 po zakończonych lekcjach:
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a) Nauczyciele mający ostatnią lekcję w danym oddziale sprowadzają uczniów do szatni
szkolnej, sprawują nadzór nad przebierającymi się uczniami i zezwalają na wyjście ze
szkoły.
b) Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej do szatni wychodzą bezpośrednio
drzwiami ze stołówki do szatni, gdzie sprawnie przebierają się i opuszczają budynek
szkoły.
11) Na podstawie obowiązujących grafików: grafiku wyjścia uczniów na przerwę na boisku
szkolnym, grafiku spożywania posiłków w stołówce szkolnej oraz terminarza zakończenia
zajęć wychowawca klasy opracowuje tygodniowy plan organizacji pobytu uczniów danego
oddziału w szkole. Plan ten w formie papierowej przekazuje uczniom, a jeden egzemplarz
przykleja na biurko do wiadomości nauczycieli uczących w danej klasie.

