Procedura przebywania ucznia w szkole
A. Zasady ogólne

 W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych.Nie mogą uczestniczyć w zajęciachci, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo
mają objawy choroby zakaźnej.W zajęciach nie mogą teżuczestniczyć 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 teleporadymedycznej.
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.

UCZNIOWIE:
 niezależnie od godziny rozpoczynania zajęć, do szkoły wchodzą wejściem bocznym (od strony parkingu), po zakończonych lekcjach szkołę opuszczają wyjściem głównym,
 do szatni, biblioteki szkolnej zawsze schodzą klatką schodową od wejścia bocznego , szatnię opuszczamy klatką schodową od wejścia głównego,
 na boisko szkolne wychodzą wejściem przy sali gimnastycznej,
 przed lekcją wychowania fizycznego, w czasie przerwy, przebywają na tym holu (I lub II piętro), na którym mają swoje szafki,
 podczas bloków zajęć wychowania fizycznego, w czasie przerw, uczniowie przebywają w sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, z którym
mają zajęcia.
 Lekcje klas I-III rozpoczynają się o godz. 8:00, klas IV – VIII o godz. 7:30.
 Rodzice odbierający uczniów ze szkoły, w tym ze świetlicy zgłaszają się przez domofon, pracownik szkoły przyprowadza dziecko.







Uczniowie nie zmieniają sal – nauczyciele zmieniają sale, wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem są: informatyka,
zajęcia językowe z podziałem na grupy, wychowanie fizyczne lub inne przyczyny mające wpływ na organizację pracy szkoły.
Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów, pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji
pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz
wszystkie powierzchnie płaskie.
Pomieszczenia wietrzone są na każdej przerwie.
W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.

B.I. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach

B1. Promowanie zasad higieny
 Środki ochrony osobistej - uczniowie wyposażeni są przez rodziców w maseczkę ochronną/przyłbicę,
którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika, w czasie przerw w
przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, toalety),obowiązkowo zakładają. W salach lekcyjnych nie
ma obowiązku noszenia masek. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z
innych klas uczeń powinien skorzystać z maseczki/przyłbicy. 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 szkołymusi dokładnie, zgodnie z
instrukcją zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu.Należy często myć
ręce, przede wszystkim przed posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu z toalety.
Wskazane jest, w czasie pobytu w szkole, częste dezynfekowanie rąk.
 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 zamkniętego kosza i
umyć ręce, powinien unikać dotykania rękoma oczu, nosa i ust.

B2. Inne ważne zasady
 Uczniowie przynoszą na zajęcia własne
zestawy
przyborów
dopisaniaoraz
podręczników (można pozostawić w szafkach
uczniowskich). 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 może zabierać ze sobą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

B.II. Zachowanie ucznia na przerwach

B3. Organizacjaprzerw






Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela zgodnie z określonym harmonogramem.
Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
Często myć ręce, dezynfekować.
Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych –ograniczamy kontaktz uczniami z innych grup.
Wykonujemy polecenia nauczyciela.



C.Zachowanie uczniów w bibliotece

 Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach 9:00 – 14:30. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącymograniczania przebywania osób
z zewnątrz na terenie szkoły w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
 Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekująprzy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz pracuje w środkach ochrony osobistej.
 Książki zwracaneuczniowie 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 bezpieczna ilość osób, z zachowaniem dystansu, wg wskazań nauczyciela bibliotekarza..
 Po opuszczeniu biblioteki uczniowie ponownie dezynfekują ręce.
 Biblioteka jest systematycznie wietrzona.

D.Zachowanie uczniów w szatni

 W szatni boksy opisane sąnumerami grup.Uczniowie najszybciej , jak to możliwe, przebierają się i opuszczają boksy, szatnię.
 Zgodnie z zaleceniem GIS należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu - ustalamy bezpieczne zasady korzystania przez grupę z
szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć:
a) przed szatnią zachowujemy dystans,
b) w boksie szatni jednocześnie może przebywać bezpieczna liczba uczniów,
c) jedna osoba wychodzi to dopiero druga wchodzi,
d)porządku pilnujewyznaczony przez dyrektora pracownik, w tym podejmuje działania aby uniknąć tłoku w szatni.
Po skończonych zajęciach do szatni schodzimy wejściem przy bibliotece, wychodzimywyjściem głównym.
 Przed szatnią zachowujemy dystans – uczeń od ucznia przebywa w bezpiecznej odległości.

„drogi brudnej”

D.Dostarczanie posiłków w formie cateringu, zachowanie uczniów na stołówce.














Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki do szkoły, zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej.
Pracownik szkoły przyjmuje przywiezione posiłki w termosach w wejściu do bloku żywieniowego.
Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów pracownikszkoły przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z
instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją
zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
Uczniowie przed wejściem na stołówkę i po posiłku dezynfekują ręce.
Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem możliwego dystansu społecznego.
Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
Przy jednym stoliku mogą spożywać posiłek dzieci z jednego oddziału.
Po zakończeniu jedzenia uczeń zostawia naczynia w przeznaczonym to tego celu miejscu.
Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu
kolejnej grupie uczniów.
Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującą instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i
rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką nauczycieli grupy.

 Przed szatnią zachowujemy dystans – uczeń od ucznia przebywa w bezpiecznej odległości.
STOŁÓWKA

