Załącznik 4
Procedura przebywania ucznia w szkole
A. Zasady ogólne

 W zajęciach mogą uczestniczyd tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie mogą uczestniczyd w zajęciach ci, którzy są objęci są kwarantanną lub
izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą tez uczestniczyd 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 teleporady
medycznej. Ważne w takim przypadku - szczególnie, jeżeli są prowadzone zajęcia indywidualne, np. o zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno– wychowawcze lub
indywidualne konsultacje jest poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia.
 Na terenie szkoły jest koniecznośd stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub
wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad 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 odległośd od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęd wynosi co najmniej 1,5 m.
 Należy w miarę możliwości przestrzegad 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęd,
 Należy stosowad się do zaleceo personelu szkoły i przestrzegad reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.

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 w razie potrzeby na
polecenie nauczyciela lub innego pracownika musza założyd. Na zajęciach w szkole uczniowie nie
korzystają z maseczek. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych
klas uczeo powinien skorzystad z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są
zobowiązani przestrzegad zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeo, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z
instrukcją zdezynfekowad ręce. W tym celu należy umożliwid mu skorzystanie z płynu dezynfekującego
umieszczonego przy wejściu oraz instrukcji.
Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęd
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- Uczeo ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucid chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyd ręce), powinien też unikad dotykania oczu, nosa i ust rękoma

 Uczniowie przynoszą na zajęcia własne
zestawy przyborów do pisania oraz
podręczników. W szkole nie można ich
pożyczad od innych uczniów.
 Bezwzględnie należy pamiętad o ograniczaniu
bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie
zajęd, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych
przedmiotów, zachowujemy dystans nawet
przy najbliższych kolegach,
 W czasie zajęd nie korzystamy z telefonów.
 Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

B. Zachowanie ucznia na przerwach

B3. Organizacja przerw






Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela
Należy unikad większych skupisk uczniów, zachowywad dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
Na każdej przerwie należy umyd ręce.
Nie wolno oddalad się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup.
Wykonujemy polecenia nauczyciela.

D. Zachowanie uczniów w bibliotece

 Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 8.00-14.00. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób
z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystad z biblioteki szkolnej.
 Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej ????
 Uczniowie nie mogą przekraczad 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 wypożyczyd innym.
 W bibliotece może przebywad jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

E. Zachowanie uczniów szatni



Przy ladzie, naprzeciwko wieszaka klasy może znajdowad się tylko 1 osoba, jedna osoba odchodzi - dopiero druga podchodzi.



Porządku pilnują wyznaczeni przez dyrektora pracownicy.



Jeżeli zajęcia kooczą dwie grupy jednocześnie – żeby uniknąd tłoku w szatni pilnujemy zmianowości zejśd do szatni, grupy schodzą co ….30 minut. Jako
pierwsza schodzi grupa, która ma niższy numer. ???



Przy schodzeniu wykorzystujemy trzy zejścia do szatni:

 uczniowie klas uczący się w salach 4, 5, 6, 7, 15, 16 schodzą południową klatką schodową ( położona przy wejściu na halę);
 uczniowie klas uczący się w salach 8, 9, 10, 11, 17, 18 schodzą środkową klatką schodową;
 uczniowie klas uczący się w salach 12, 13, 14, 19, 20 schodzą północną klatką schodową;



Do szatni uczniowie schodzą w środkach ochrony osobistej.
Przed szatnią zachowujemy dystans – uczeo od ucznia w odległości co najmniej 2m.

