Procedury postępowania
w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III na terenie szkoły
od 25.05.2020 r. – w Szkole Podstawowej im. Wincentego Woźniaka
w Czyżowicach

Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.
1. Uczniowie przychodzą do szkoły za zgodą rodziców i po podpisaniu stosownego
oświadczenia (druki będą dostępne na wejściu do szkoły), zawierającego ogólne
informacje o stanie zdrowia dziecka. Dziecko musi być zdrowe, nie przejawiać oznak
choroby (kaszel, gorączka powyżej 37,5 st itp.). Nie może być objęte przymusową
kwarantanną ani mieć styczności z osobami chorymi.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający ucznia do szkoły zachowują
dystans społeczny wynoszący min 2m od pozostałych, mają zakryte usta i nos oraz
posiadają jednorazowe rękawiczki. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły
i znajdują się w strefie wspólnej tzn. od bramy szkoły do drzwi wejściowych.
3. Wejście do szkoły dla uczniów znajduję się od ul Nowej, natomiast dla rodziców i innych
interesantów od ul Rogowskiej (z parkingu).
4. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły i przekazuje go pod opiekę
nauczyciela/pracownika obsługi, który mierzy mu temperaturę termometrem
bezdotykowym oraz pomaga w dezynfekcji rąk. Uczeń wchodzi do szkoły w obuwiu
szkolnym (bez zmiany) i udaje się bezpośrednio do wyznaczonej sali lekcyjnej w której
przebywa do końca pobytu w szkole. Szatnie i pomieszczenie świetlicy będą w tym czasie
nieczynne. Ewentualne kurtki lub inne ubrania, uczniowie zostawiają w sali
w wyznaczonym miejscu. Wyznaczona sala lekcyjna będzie zarówno miejscem do zajęć
dydaktycznych jak również świetlicą.
5. Odbiór dziecka ze szkoły. Rodzic/opiekun deklaruje czas pobytu dziecka w szkole, jednak
może go odebrać w każdym możliwym czasie. Na drzwiach wejściowych szkoły jest
dzwonek, który informuje pracownika obsługi o chęci odbioru dziecka ze szkoły.
Pracownik przyprowadza dziecko i oddaje w ręce rodzica/opiekuna. Nauczyciel
odnotowuje w dzienniku czas zakończenia pobytu w szkole.
6. Liczba uczniów w jednej grupie nie może przekraczać 12 osób (1 osoba na 4m2)
7. Uczniowie w miarę możliwości będą przebywać w tej samej sali lekcyjnej, z której
usunięte zostały wszystkie narzędzia i pomoce dydaktyczne nie nadające się do
dezynfekcji w tym dywan w części rekreacyjnej.
8. W sali, odległość pomiędzy uczniami i nauczycielem nie może być mniejsza niż 1,5m.
Jeden uczeń – jedna ławka.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie lekcji mogą znajdować się
na ławce, w tornistrze lub szafce. Uczniowie nie powinni się wymieniać ani pożyczać
przyborów. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych rzeczy typu maskotki itp.

10. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej na zajęcia ruchowe i rekreacyjne
z zachowaniem możliwie 1,5 m odległości od siebie (odpowiedni dobór ćwiczeń, gier
itp.). Wszystkie wykorzystane pomoce i sprzęt sportowy po zajęciach jest
dezynfekowany.
11. Nauczyciel może, co jest wskazane przez MEN, korzystać z boiska szkolnego (w naszym
przypadku orlik na terenie LKS Naprzód Czyżowice) lub placu szkolnego organizując
zajęcia na świeżym powietrzu.
12. W przypadku zajęć dydaktycznych, nauczyciel będzie ogłaszał przerwy w każdej chwili
kiedy będzie taka potrzeba, nie rzadziej niż co 45 minut. W czasie przerw uczniowie
pozostają pod opieką nauczyciela, mogą udać się do ubikacji, zjeść przyniesione
śniadanie itp. W czasie przerw uczniowie nie mogą się grupować i skupiać, powinni
zachować odległość pomiędzy sobą.
13. Nie organizujemy wyjść na spacery i wyjścia poza szkołę.
14. W każdej sali jest płyn służący do dezynfekcji. Nauczyciel pilnuje by każdy uczeń
powracający z ubikacji lub przerwy zdezynfekował należycie ręce.
15. Uczniowie przebywający w szkole znajdują się w strefie w której nie ma kontaktu
z osobami z poza szkoły.
16. Każdy pracownik szkoły powinien dysponować środkami ochrony bezpośredniej
i zachowywać dystans społeczny min 2m.
17. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zauważy lub odbierze wiadomość od dziecka
o złym samopoczuciu, lub objawach choroby (temperatura ciała powyżej 37,5 stopnia C,
kaszel, bóle itp) to odizolowuje ucznia od pozostałych i umieszcza go w izolatce
znajdującej się w wyznaczonym miejscu – sala nr 14, oraz niezwłocznie powiadamia
rodziców/prawnych opiekunów. W kontaktach z takim uczniem zachowuje szczególną
ostrożność stosując środki ochrony osobistej. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna
szkoła zapewnia uczniowi bezpieczeństwo.
18. Środki komunikacji ze szkołą:
- dzwonek do szkoły (bezpośrednie przybycie, przyprowadzenie/odbiór dziecka),
- tel. 324513070, 324513333 – sekretariat,
- dziennik elektroniczny Librus – nauczyciele, wychowawcy, dyrektor,

