Szczawnica, 1.09.2020 r.

Zarządzenie Nr 1/20/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy
z dnia 1.09.2020 r.
w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Szczawnicy
w okresie pandemii w roku szkolnym 2020/21 .

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek ustalam tryb pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy w okresie pandemii
w roku szkolnym 2020/21.
•

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy a także inne osoby wchodzące na teren
szkoły nie mogą wykazywać objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych

•

Przy wejściu do szkoły pracownikom szkoły zostanie zmierzona temperatura.
W przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje
pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

•

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).

•

Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Wejście innych
osób (rodziców) nastąpić może wyłącznie w celu załatwienia niezbędnych spraw
urzędowych lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem na rozmowę w sprawie
ucznia. W takiej sytuacji należy zachować dystans lub stosować osłony ust i nosa.

•

Do sekretariatu należy wchodzić pojedynczo i obowiązkowo założyć maseczkę lub
przyłbicę.

•

W szkole funkcjonują obowiązkowo dwa wejścia i wyjścia do i ze szkoły. Wejście
główne (nr 1) oraz wejście od sali gimnastycznej (nr 2) .

•

Wejściem nr 1 wchodzą i wychodzą uczniowie klas: 2b, 3ab, 5a, 6abc, 7ab, 8a

•

Wejście nr 2 wchodzą i wychodzą uczniowie klas: 1ab, 2a, 4ab.

•

Uczniowie przyjęci do świetlicy szkolnej będą mogli przyjść do szkoły od godz. 7:00
i wejdą wejściem nr 1.

•

Pozostali uczniowie powinni przybywać do szkoły na ściśle określone godziny tak,
aby zdążyć na swoje zajęcia, ale też nie przebywać długo w szatniach i na korytarzach
i nie kontaktować się ze zbyt dużą liczbą innych dzieci. Dlatego przychodzenie do
szkoły powinno być punktualne, według następujących zasad:

KLASY
7ab, 8a
1ab, 2ab, 3ab
4ab, 5a, 6abc
•

GODZINA
PRZYBYCIA
7:35
7:45
7:55

GODZINA
ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ
8:00
8:00
8:00

Zróżnicowanie czasu przybywania do szkoły zapobiegać ma tłoczeniu się uczniów
w szatniach i na korytarzach i na podwórku szkolnym.

•

Przerwy trwają po pięć minut, za wyjątkiem przerw czwartej i piątej, które trwają 15
minut. Nauczyciele klas uczących się na parterze i na drugim piętrze uzgadniają
między sobą możliwość spędzania przerwy przez dana klasę na korytarzu szkolnym,
możliwe są również przerwy śródlekcyjne.

•

Uczniowie spędzają przerwy w klasach z uwzględnieniem potrzeby wyjścia do WC,
na obiad, do biblioteki oraz zorganizowanego wyjścia całej klasy na przerwę na
korytarz, podwórko, czy też na spacer poza szkołę. Nauczyciele dyżurni dyżurują na
korytarzach, mając pod nadzorem otwarte klasy i okresowo je kontrolują.

•

Każda klasa zajmuje jedną salę przez cały dzień nauki (wyjątki: WF, informatyka).

•

Co najmniej 1 raz w ciągu dnia każda klasa udawać się będzie na spacer, bez względu
na pogodę (z wyjątkiem ulew i pogody niebezpiecznej), należy zadbać
o wyposażanie dzieci przez rodziców we właściwy ubiór, dostosowany do pogody (np.
peleryna, kalosze, parasol). Spacer do parku czy na promenadę odbywać się może np.

na lekcji przyrody, biologii, geografii, WF, plastyki, techniki, zajęć dodatkowych itp.,
z wpisem do dziennika lekcyjnego.
•

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

•

Sale lekcyjne będą wietrzone raz na godzinę. W zależności od warunków
atmosferycznych może to stwarzać konieczność opuszczania sali przez wszystkich
uczniów na przerwie, pod opieką nauczyciela (udanie się np. na podwórko)

•

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

•

W

przestrzeniach

wspólnych

szkoły

(korytarze,

szatnia,

biblioteka,

pokój

nauczycielski) uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są zachować dystans
i stosować osłony ust i nosa. Po użyciu maseczek jednorazowych należy je wyrzucić
do specjalnie przygotowanych pojemników. Maseczki tekstylne należy wyprać po
każdym dniu.
•

Po wejściu do klasy i zajęciu miejsca w ławce uczniowie mogą zdjąć maseczkę.

•

Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

•

Wprowadza się zakaz organizowania wycieczek szkolnych.

Zarządzenie wchodzi w życie 1.09.2020.

