Załącznik nr 1
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
na czas trwania pandemii COVID-19
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W szkole obowiązują procedury ustalone zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra
Edukacji Narodowej.
W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra
pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają
objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby,
które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu
infekcji wywołanej zakażeniem wirusem SARS -CoV-2 wywołującym
chorobę COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie.
Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej i w miarę
możliwości jednej sali.
W sali, w której przebywają uczniowie nie używa się przedmiotów i
sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
Przedmioty i sprzęty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i
dezynfekować.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szklonymi między
sobą.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę , w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciele prowadzący zajęcia :
a. wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w
szkole w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
b. systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące:
mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po
powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust,
c. realizują program zajęć dbając o zachowanie dystansu społecznego
między uczniami minimum 1,5m
Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i
sportowych , w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.
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Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerwy.

