Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami
dydaktycznymi lub zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
w Szkole Podstawowej nr 5
w Siemianowicach Śl. w okresie pandemii COVID-19

1. Dyrektor ustala godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole na podstawie
pisemnych deklaracji rodziców i ustala harmonogram pracy grup.
2. Uczeń przychodzi do szkoły tylko w terminie ustalonym wcześniej z wychowawcą
poprzez dziennik elektroniczny.
3. W przypadku nieobecności ucznia, rodzic zobowiązany jest do poinformowania szkoły
drogą telefoniczną.
4. Zabrania się przychodzenia do szkoły ucznia chorego lub w przypadku gdy ktoś w domu
przebywa na kwarantannie lub izolacji.
5. Warunkiem wejścia ucznia do szkoły jest przyniesienie pisemnego oświadczenia
rodziców. /Załącznik nr 1/
6. Uczeń wchodzi do szkoły tylko wejściem bocznym obok świetlicy. Jeżeli
przyprowadzany jest przez rodzica, pozostaje on w wyznaczonym miejscu i czeka na
odbiór dziecka przez wychowawcę.
7. Przed wejściem na teren szkoły dezynfekuje lub myje ręce.
8. Nauczyciel przebywający z daną grupą uczniów przypomina o przestrzeganiu zasad
bezpieczeństwa.
9. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć:
 w jednej grupie przebywa do 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach za
zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę – nie więcej niż o 2),
 każdej grupie przyporządkowani są ci sami nauczyciele,
 wprowadza się zakaz łączenia grup,
 minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż
4 m2 na osobę (uczniów i nauczycieli),
 z sali usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować,
 przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć
należy dokładnie czyścić lub dezynfekować,
 odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić 1,5 m (1 uczeń
– 1 ławka szkolna),
 uczniowie posiadają własne przybory piśmiennicze i nie wymieniają się
przyborami szkolnymi między sobą,
 w miarę możliwości zachowywany jest bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi,
 sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę,
 nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy nie rzadziej niż 45 minut, grupa
spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
10. Zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć w sali gimnastycznej:
 w sali gimnastycznej mogą przebywać co najwyżej dwie grupy uczniów,
 po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub
zdezynfekowane,
 sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę.

11. Zaleca się korzystanie z podwórka szkolnego, boiska:
 zachowuje się zmianowość grup i dystans między nimi,
 sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany (jeżeli nie ma takiej
możliwości należy zabezpieczyć przed używaniem),
 na boisku mogą przebywać dwie grupy, przy założeniu, że zachowany jest
między nimi odstęp,
 należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między
uczniami,
 należy myć ręce wodą z mydłem po powrocie ze świeżego powietrza.
12. Zakazuje się wychodzenia poza teren szkoły.
13. Ogólne zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły:
 zakaz podawania sobie ręki na powitanie,
 częste mycie rąk wodą z mydłem,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 zachowywanie 2 m dystansu społecznego,
 zasłanianie w odpowiedni sposób twarzy podczas kichania czy kasłania,
 unikanie skupisk uczniów, zachowywanie dystansu społecznego (2 m) na
korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
14. W przypadku uruchomienia stołówki ustala się następujące zasady bezpieczeństwa:
 wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, należy wzmóc nadzór nad
przestrzeganiem obowiązujących instrukcji i procedur HACCP podczas
wszystkich czynności związanych z wydawaniem posiłków,
 utrzymuje się wysoką higienę, mycie i dezynfekcję stanowisk pracy, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
 korzystanie z posiłków możliwe jest tylko w stołówce,
 nakazuje się czyszczenie blatów i poręczy krzeseł po każdej grupie,
 naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C (w przypadku braku funkcji wyparzania
w zmywarce, wyparzanie gorącą wodą po myciu),
 przed posiłkiem uczniowie myją ręce zgodnie z instrukcją,
 obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób niezwiązanych z wydawaniem
posiłków do pomieszczeń, w których wydaje się posiłki.
15. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami – telefon (aktualny numer
w sekretariacie na oświadczeniu).
16. Uczeń wychodząc ze szkoły udaje się od razu do domu, stosuje ochronę twarzy.

