PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH 1-3
W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA
COVID-19 - aktualizacja - obowiązuje od 18 stycznia 2021 r.
1. Uczniowie klas 1-3 wchodzą/wychodzą do/ze szkoły o określonych
godzinach i wyznaczonymi wejściami:
a. uczniowie klas 1a, 1b - wejście w segmencie B,
b. uczniowie klas 2a, 2b - wejście w segmencie I - od strony sali
gimnastycznej,
c. uczniowie klas 3a, 3b - wejście główne.
2. Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia o 8.00 przychodzą do szkoły
najwcześniej o godz. 7.30
3. Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia o 8.55 przychodzą do szkoły
najwcześniej o 8.30
4. Rodzice nie wchodzą do budynku. Wychowawca klasy przejmuje
opiekę nad uczniami.
5. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce
(dotyczy nauczycieli oraz uczniów).
6. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej.
7. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni:
a. klasa 1a - sala nr 9,
b. klasa 1b - sala nr 13,
c. klasa 2a - korytarz przy sali,
d. klasa 2b - szatnia nr 2 - boks lewy,
e. klasa 3a - sala nr 35,
f. klasa 3b - korytarz przy sali.
8. Każda klasa ma wyznaczoną toaletę, z której korzysta:
a. klasa 1a - toaleta nr 10
b. klasa 1b - toaleta nr 12
c. klasa 2a - toaleta nr 24
d. klasa 2b - toaleta nr 26
e. klasa 3a - toaleta nr 36, 38
f. klasa 3b - toaleta nr 62
9. Uczniowie klas 1-3 uczą się w jednym pomieszczeniu. Wyjątek
stanowią
zajęcia
informatyki
oraz
wychowania
fizycznego.
Pomieszczenia lekcyjne pozbawione są wszelkich elementów
dekoracyjnych.
10.
Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:
a. klasa 1a - sala nr 4,
b. klasa 1b - sala nr 3,
c. klasa 2a - sala nr 21,
d. klasa 2b - sala nr 27,
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e. klasa 3a - sala nr 30,
f. klasa 3b - sala nr 63.
11.
Dzieci w klasach siadają w odległości, zgodnie z ustalonym przez
wychowawcę planem rozmieszczenia. O możliwości zmiany miejsca
decyduje wychowawca klasy.
12.
Przerwy międzylekcyjne organizuje się zgodnie z obowiązującym
harmonogramem. Przerwy uczniowie spędzają na korytarzu, pod
nadzorem nauczyciela, przy wyznaczonej sali. Podczas przerw sala
lekcyjna jest wietrzona.
13.
Przerwa śniadaniowa odbywa się w klasie. Zaplanowana jest
po drugiej godzinie lekcyjnej, poprzedzona myciem rąk.
14.
Nauczyciele i uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych procedurach.
15.
Uczniowie mogą korzystać z szafek szkolnych wg zasad
określonych w odrębnych procedurach.
16.
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub
w sali gimnastycznej (w zależności od warunków zewnętrznych).
Na sali gimnastycznej może przebywać tylko jedna klasa. Po zajęciach
sala jest wietrzona, a następna klasa może skorzystać z sali
gimnastycznej po godzinnej przerwie.
17.
W dniu planowanych zajęć sportowych uczniowie przynoszą
w workach strój sportowy i obuwie, które po zakończonych zajęciach
zabierają do domu, celem dezynfekcji.
18.
Podczas zorganizowanych wyjść z klasy, spacerów na zewnątrz,
uczniowie ustawiają się parami, z zachowaniem bezpiecznego
dystansu. Nie trzymają się za ręce.
19.
Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzonych zajęć zostaje
przydzielony zespołom klasowym, a wychowawcy odpowiadają za jego
dezynfekcję po każdych skończonych zajęciach.
20.
Do prowadzenia zajęć wykorzystywane będą: sala gimnastyczna,
boiska szkolne, plac zabaw, przyszkolne obiekty sportowe przy
zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Korzystanie
ze wszystkich obiektów odbywa się wyłącznie pod opieką wychowawcy.
21.
Zajęcia zaplanowane w terenie (park, tereny przyszkolne) będą
tak prowadzone, aby zapewnić jak najmniejszy kontakt między
grupami.
22.
Obiady dla uczniów klas 1-3 będą wydawane wg odrębnego
harmonogramu. Podczas spożywania posiłku zachowany zostaje
dystans społeczny.
23.
Konkursy, imprezy klasowe mogą być organizowane na poziomie
konkretnej klasy, ewentualnie dla uczniów klas I - III (on line).
Wszystkie propozycje konkursów/imprez wymagają uzgodnienia
z dyrektorem szkoły oraz rodzicami.
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