
Załącznik A

Szczegółowe zasady i sposób organizacji pracy szkoły

1. Nauczyciele  w  pierwszym  dniu  przedstawią  zasady  obowiązujące  w  szkole

oraz przeprowadzą pogadanki i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w czasie

pobytu w placówce.

2. Nauczyciele  wdrażają  uczniom  zasady  i  instrukcje  mycia,  dezynfekcji  rąk,

prawidłowego  nakładania  i  zdejmowania  maseczki  i  rękawiczek  zgodnie  

z zaleceniami GIS.

3. W  pomieszczeniach  sanitarno-higienicznych,  przy  głównych  wejściach  do

budynku,  w  salach  dydaktycznych,  izolatce   i  w  miejscach  wydawania

posiłków, wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji rąk.

4. W  szkole  podstawowej  oddziały  klasowe  przypisane  są  do  jednej  sali.

Nauczyciele  przychodzą  do sali.  W czasie  zajęć  z  wychowania  fizycznego,

informatyki i zajęć w grupach językowych, lekcje odbywają się w innych salach

przypisanych klasom przez dyrektora szkoły.

5. W  trakcie  zajęć  edukacyjnych  (z  wyjątkiem  zajęć  wychowania  fizycznego)

uczniowie klas 4 - 8 szkoły podstawowej i uczniowie liceum zobowiązani są  

do noszenia maseczek lub przyłbic.

6. Uczeń posiadający zaświadczenie lekarskie o niemożności noszenia maseczki

zobowiązany jest do noszenia przyłbicy.

7. Przy wejściu do sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce.

8. W miarę możliwości uczniowie zajmują miejsca w osobnych ławkach.

9. Jeśli  liczebność  klasy  (grupy)  pozwala  na  rozmieszczenie  uczniów  w  sali

z zachowaniem dystansu 1,5 m, to podczas lekcji uczniowie i nauczyciel nie

muszą  osłaniać  ust  i  nosa,  jednak  muszą  założyć  maseczkę  lub  przyłbicę

każdorazowo  podczas  zmiany  miejsca  lub  podejścia  do  innej  osoby

przebywającej w sali lekcyjnej.



10. Uczniowie  przynoszą  do  szkoły  tylko  przedmioty  niezbędne  do  udziału  

w zajęciach.

11. Podczas  pracy  na  lekcji  uczniowie  korzystają  tylko  z  własnych  przyborów

szkolnych,  w  tym  z  własnych  podręczników,  zbiorów  zadań,  kalkulatorów,

tablic matematycznych a także atlasów.

12. Telefony komórkowe uczniowie przed lekcja wyłączają i chowają do plecaków.

Za  zgoda  nauczyciela  mogą  korzystać  na  lekcji  z  telefonu  tylko  w  celach

dydaktycznych.

13. Uczeń wezwany do odpowiedzi  przy tablicy każdorazowo zobligowany jest  

do dezynfekcji rąk przed użyciem środka piszącego oraz po jego użyciu przed

powrotem na wyznaczone miejsce.

14. W  salach,  gdzie  są  tablice  suchościeralne,  pisaki  używane  podczas  lekcji

powinny być dezynfekowane po każdym ich użyciu. W salach, gdzie używane

są  tablice  kredowe,  uczniowie  piszący  przy  tablicy  kredą  powinni  używać

rękawiczek jednorazowych.

15. W miarę możliwości lekcja powinna być prowadzona przy otwartych oknach.

16. Nauczyciel  podczas  przekazywania  materiałów  dydaktycznych  uczniom  

(np. sprawdziany) powinien mieć założone rękawiczki i osłonięte usta i nos.

17. Klasy 4 – 8  wychodzą z sali na korytarz w czasie przerwy wg harmonogramu

ustalonego przez dyrektora szkoły.

18. Po  każdej  lekcji  w  pracowni  komputerowej   klawiatury   komputerów  

są dezynfekowane ( przez nauczyciela lub w klasach starszych  wyznaczeni

dyżurni)  lub uczniowie obowiązkowo noszą rękawiczki  jednorazowe. 

19. sale  dydaktyczne  należy  wietrzyć  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w  czasie

przerwy. W razie konieczności, wietrzenie będzie odbywać się w czasie zajęć

20. każdego dnia, po zakończeniu zajęć Ławki, krzesła są dezynfekowane

21. nauczyciele  korzystają  tylko  z  własnych  szklanek,  kubków,  filiżanek,  które

przechowują w niedostępnym dla innych miejscu.



22. Każdy  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  umycia  w/w  rzeczy  i  odłożenie  ich

w odpowiednie miejsce

23. Wszyscy  pracownicy  szkoły  przy  wejściu  na  teren placówki  maja  mierzoną

temperaturę.

Organizacja wspomagania

1. Nauczyciele  wspomagający  ograniczają  kontakt  z  uczniami  posiadającymi

orzeczenie o kształceniu specjalnym utrzymując odpowiedni dystans.

2. Jeżeli  jest  konieczność  zmniejszenia  dystansu  zakładają  maseczkę  lub

przyłbicę.

Zajęcia rewalidacyjne

1. przed rozpoczęciem zajęć uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce.

2. jeżeli  jest  to  możliwe  uczeń i  nauczyciel  zachowują  odpowiedni  dystans

 ( 1,5 m)

3. jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu nauczyciel i uczeń zakładają

maseczkę lub przyłbicę (  na zajęciach logopedycznych uczeń może być

zwolniony z tego obowiązku).

4. po  zakończonych  zajęciach  nauczyciel  dezynfekuje  miejsce  pracy,

wykorzystywane pomoce oraz wietrzy salę.

Lekcje wychowania fizycznego

1. Uczniowie  dezynfekują  ręce  przed  zajęciami  wychowania  fizycznego,  jak

również  po  ich  zakończeniu  w  celu  zachowania  bezpiecznych  zasad

higienicznych.

2. W szatni w-f przebiera się równocześnie 10 osób z zachowaniem bezpiecznej

odległości i obowiązkiem zakrytych ust.



3. Ubrania muszą się znajdować na szafkach do tego przeznaczonych.

4. Podczas ćwiczeń jest obowiązek zachowania bezpiecznej odległości między

uczniami, min. 2m.

5. Zajęcia  należy  dostosować  do  warunków  bezpiecznych  dla  ucznia  

i nauczyciela - małe grupy, ograniczenie gier zespołowych i kontaktu między

ćwiczącymi.

6. Po każdej lekcji konieczne jest wietrzenie Sali gimnastycznej, szatni, siłowni

 i innych miejsc w których odbywały się zajęcia wychowania fizycznego.

7. Sprzęt sportowy wykorzystywany na lekcjach należy dezynfekować codziennie

po  zakończeniu  zajęć,  w  zależności  od  wykorzystywania  –  piłki,  skakanki,

sprzęt na siłowni itp.

8. Zaleca się w miarę możliwości prowadzić zajęcia w-f na świeżym powietrzu –

boisku szkolnym, w terenie.

9. Korzystanie z obiektów sportowych znajdujących się poza terenem szkoły,  

np. zewnętrzne siłownie - odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi  

na danym obiekcie z zachowaniem należytych warunków bezpieczeństwa.

10. Nauczyciele  zwracają  szczególną  uwagę  i  reagują  na  wszelkie  sytuacje

zdrowotne uczniów przebywających na zajęciach wychowania fizycznego.


