Najważniejsze zasady organizacji zajęć w okresie zagrożenia SARS-CoV-2
(Opracowane na podstawie Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. J.
Popiełuszki w Jelnej, wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 5/2021 z 25. 08.
2021r., obowiązującego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.)
I. Organizacja zajęć
Zajęcia lekcyjne
1. Do oddziału przedszkolnego/szkoły może uczęszczać dziecko/uczeń bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej Jeżeli wśród domowników
przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub jest w
izolacji, nie wolno posyłać dziecka/ucznia do szkoły.
2. Dzieci/uczniowie
do
oddziału
przedszkolnego/szkoły
mogą
być
przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły ( korytarz, klatka schodowa), zachowując zasady:
1)
2)
3)
4)

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
przestrzegania
obowiązujących
przepisów
prawa,
związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków
ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły gdy nie ma możliwości
zachowania dystansu oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
5. Po wejściu do szkoły dzieci/uczniowie powinni bezzwłocznie umyć ręce wodą z
mydłem lub zdezynfekować je przy użyciu płynu dezynfekcyjnego dostępnego
przy każdym wejściu do szkoły.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci/uczniów nie mogą
wchodzić sal, gdzie prowadzone są zajęcia.
7. Rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić do szatni pod warunkiem
zachowania zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego
rodzica z dzieckiem. Rodzice uczniów nie mogą wchodzić do szatni.
8. W celu uniknięcia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów wydziela
się odrębne wejścia i szatnie dla dzieci przedszkola, uczniów i pracowników
szkoły:

Klasa
0A
0B
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Sala
10
6
2
2
7
3
8
9
5
4

Wejście
Główne A
Główne A
Główne B (szatnia)
Główne B (szatnia)
Główne B (szatnia)
Główne B (szatnia)
Przewiązka
Przewiązka
Przewiązka
Przewiązka

Szatnia
Piętro –obok sali
Piętro-obok sali
A- parter
A-parter
B-parter
B-parter
Przewiązka
Przewiązka
Przewiązka
Przewiązka

Sanitariaty
Piętro
Piętro
Parter
Parter
Parter
Parter
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna

9. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko jej pracownicy i dzieci. Pobyt rodziców
przyprowadzających/odbierających dzieci ograniczony jest do minimum (pomoc
w czynnościach samoobsługowych w szatni). Inne osoby nie mogą wchodzić
i przebywać w przestrzeni, gdzie mogą przebywać dzieci/uczniowie.
10. W celu ograniczenia możliwości kontaktów pomiędzy grupami uczniów
wprowadza się następujące rozwiązania organizacyjne:
1) indywidualny harmonogram/plan zajęć dla poszczególnych klas,
uwzględniający:
a) godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły;
b) korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min);
c) korzystania ze stołówki szkolnej;
d) zajęć na boisku,
2) wyznaczenie stałej sali dla jednej i tej samej klasy;
3) zapewnienie 1,5 m odległości pomiędzy stolikami uczniowskimi;
4) wyznaczenie, w miarę możliwości, do prowadzenia zajęć nauczycieli, którzy
nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach;
5) wyznaczenie osobnych wejść do szkoły i szatni dla poszczególnych klas.
11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zapewnia
się:
1) zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co
najmniej 1,5 m;
2) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika
nauczyciela;
3) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka
nauczyciela.
12. Nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć unikają stosowania formy pracy
grupowej;
jeśli to jest niezbędne (np. projekty, doświadczenia) pilnują
stosowania przez uczniów osłony ust i nosa.
13. Z sali, w której przebywają dzieci/uczniowie, usunięte są przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć pracownicy
obsługi dokładnie czyszczą lub dezynfekują po każdych zajęciach.

14. Uczeń może
zabierać ze sobą do szkoły tylko podręczniki, materiały
ćwiczeniowe lub przybory.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce –
jeżeli klasa posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
16. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie każdej
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
18. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Zajęcia dla grup
organizuje się w przestrzeni izolowanej kotarą. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy jest myty detergentem lub dezynfekowany. Podłoga jest myta
detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
19. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest
między nimi dystans.
20. Sprzęt na boisku jest wykorzystywany i czyszczony przed i po zakończeniu zajęć
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry
kontaktowe.
22. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia), jeśli niemożliwe jest
zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m uczniowie mają obowiązek
stosowania osłony ust i nosa.
Do zajęć świetlicowych zasady organizacji zajęć lekcyjnych stosuje się odpowiednio.

II. Organizacja pracy biblioteki
1. W okresie zagrożenia epidemicznego bieżąca działalność biblioteki ogranicza się
do wypożyczeń książek i materiałów edukacyjnych.
2. Udostępnianie księgozbioru odbywa się wg następujących zasad:
1) do pomieszczenia biblioteki nauczyciel wpuszcza uczniów pojedynczo
otwierając i zamykając drzwi osobiście;
2) uczeń po wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce;
3) uczeń i nauczyciel unikają bezpośredniego kontaktu, zachowując dystans
1,5 m, w przeciwnym wypadku zobowiązani są do zakrywania ust i nosa;
4) zwracając
książki,
uczeń umieszcza je w wydzielonym miejscu
(w osobnym pudełku/torbie foliowej);
5) zwrócone przez ucznia książki lub inne materiały przechowywane
w bibliotece mogą być wypożyczone nie wcześniej, niż po upływie 2 dni
od zwrotu przez poprzedniego użytkownika.

III. Korzystanie ze stołówki szkolnej.
1. Uczniowie mogą spożywać posiłki na szkolnej jadalni.
2. Wydawanie posiłków ze Stołówki Gminnej na jadalnię organizowane jest
zgodnie z harmonogramem zapewniającym korzystanie ze stołówki w tych
samych grupach i z zachowaniem dystansu.
3. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W przypadku
braku możliwości zapewnienia tego dystansu posiłki wydaje się w mniejszych
grupach , a uczniowie zajmują miejsca przy co drugim stoliku. Za dopilnowanie
odpowiedniego
rozmieszczenia uczniów odpowiedzialny jest nauczyciel
dyżurujący na stołówce.
4. Przed wejściem na stołówkę kolejnej grupy i po zakończeniu posiłku przez
ostatnią grupę, podłogę jadalni , stoliki, ławki i inne powierzchnie dotykane
myje się detergentem lub dezynfekuje.
5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

