
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCE

UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

1. Do  szkoły  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  infekcji  lub  choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony  na niego obowiązek kwarantanny
lub izolacji domowej.

2. Ze  względu  na  konieczność  ograniczenia  do  minimum  liczby  osób
z zewnątrz, w pierwszym miesiącu nauki, do szatni  szkoły, może wejść
tylko  opiekun  ucznia  klasy  I,  odprowadzający  dziecko  do  szkoły,
zachowując zasady:

 stosowania  środków  ochrony  w  postaci  maseczek  oraz
dezynfekowania  rąk  po  wejściu  do  budynku  lub  używania
rękawiczek jednorazowych,

 przestrzegania dystansu 1,5 m
3. Kontakt nauczyciela z rodzicami odbywa się głównie z wykorzystaniem

technik komunikacji na odległość.
4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania

w przestrzeni wspólnej szkoły.
5. Przed  rozpoczęciem zajęć  nauczyciel  wietrzy  salę  lekcyjną.  Wietrzenie

klasy powtarza się  w ciągu dnia,  co najmniej  raz  na godzinę w czasie
przerwy,  a  przy  sprzyjających  warunkach  zewnętrznych,  lekcje
prowadzone są przy otwartych oknach.

6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami i regułami warunkującymi ich
bezpieczny pobyt na terenie szkoły w czasie pandemii oraz egzekwuje
przestrzeganie tych umów przez uczniów każdego dnia. 

7. Powierzchnie użytkowe i  sprzęt  wykorzystywany podczas  zajęć  jest  na
bieżąco  czyszczony  i  dezynfekowany.   Przedmioty,  których  nie  można
skutecznie umyć lub zdezynfekować są usunięte lub uniemożliwia się do
nich dostęp.

8. Uczniowie przebywają w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali, nie
przemieszczają się bez zgody nauczyciela.



9. Nauczyciel  czuwa  nad  zachowaniem  reżimu  sanitarnego,  kontrolując
regularne  dezynfekowanie  i  mycie  rąk  wodą  z  mydłem  zgodnie
z zaleceniami  GIS,  w  szczególności:  po  przyjściu  do  szkoły,  przed
wejściem do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po toalecie. 

10. Wymagane jest stosowanie zasad: niepodawania ręki i uścisków podczas
powitania,  zasłaniania  ust  w  czasie  kichania  i  kasłania  oraz  unikania
dotykania okolic ust, oczu i nosa.

11. Uczniowie  posiadają  własne  przybory  szkolne  i  podręczniki,  które
w czasie  zajęć  znajdują  się  na  ławce  ucznia,  w  tornistrze  lub  własnej
szafce. Dzieci nie wymieniają się przyborami między sobą. Nie przynoszą
do szkoły zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

12. Podczas pobytu w szkole ogranicza się w miarę możliwości aktywności
sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami z różnych klas. 

13. Uczeń  niezwłocznie  powiadamia  nauczyciela  o  swoim  złym
samopoczuciu. 


