PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W KLASACH 1-3
W OKRESIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA
I ZWALCZANIA COVID-19
1. Uczniowie klas 1-3 wchodzą/wychodzą do/ze szkoły o określonych
godzinach i wyznaczonymi wejściami:
a. uczniowie klas 1a, 1b, 3a, 3b przychodzą do szkoły najwcześniej
o godz. 7.30 i wchodzą do szkoły wejściem w segmencie B,
b. uczniowie klas 2a, 2b przychodzą do szkoły najwcześniej o godz. 7.30 i
wchodzą do szkoły wejściem w segmencie I - wejście od strony sali
gimnastycznej.
2. Rodzice nie wchodzą do budynku. Wychowawca klasy przejmuje opiekę
nad uczniami.
3. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce ( dotyczy
nauczycieli oraz uczniów).
4. Uczniowie nie korzystają z szatni. Do klasy przechodzą w odzieży
wierzchniej i obuwiu zewnętrznym.
5. Uczniowie klas 1-3 uczą się w jednym pomieszczeniu. Wyjątek stanowią
zajęcia informatyki oraz wychowania fizycznego.
6. Dzieci w klasach siadają w odległości, zgodnie z ustalonym przez
wychowawcę planem rozmieszczenia. O możliwości zmiany miejsca decyduje
wychowawca klasy.
7. Proponuje się organizację przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym
harmonogramem dla każdej klasy (załącznik 1a).
8. Nauczyciele i uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych zgodnie
z ustaloną procedurą określoną w ogólnych procedurach.
9. Materiały i przybory potrzebne do zajęć znajdują się w plecaku ucznia.
Nie ma możliwości pozostawienia niezbędnych przyborów w klasie.
10. Podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe przekazane są uczniom
w komplecie do domu. Uczniowie przynoszą codziennie do szkoły
podręczniki, materiały i przybory szkolne niezbędne do zajęć.
11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu lub w sali
gimnastycznej (w zależności od warunków zewnętrznych).
12. W dniu planowanych zajęć sportowych uczniowie przynoszą w workach
strój sportowy i obuwie, które po zakończonych zajęciach zabierają do domu,
celem dezynfekcji.

13. Podczas zorganizowanych wyjść z klasy, spacerów na zewnątrz,
uczniowie ustawiają się parami, z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
Nie trzymają się za ręce.
14. Sprzęt sportowy niezbędny do prowadzonych zajęć zostaje przydzielony
zespołom klasowym, a wychowawcy odpowiadają za jego dezynfekcję
po każdych skończonych zajęciach.
15. 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.
16. Zajęcia zaplanowane w terenie (park, tereny przyszkolne) będą tak
prowadzone, aby zapewnić jak najmniejszy kontakt między grupami.
17. Podczas wyznaczonych przerw lekcyjnych ( zgodnie z harmonogramem)
wychowawca przechodzi z uczniami do łazienki w celu mycia rąk. Podczas
przerw następuje także wietrzenie sali.
18. Pomieszczenia
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19. Przerwa śniadaniowa odbywa się w klasie. Zaplanowana jest po drugiej
godzinie lekcyjnej, poprzedzona myciem rąk.
20. Obiady dla uczniów klas 1-3 będą wydawane zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik. Wychowawcy świetlicy, nauczyciele wspierający
zobowiązani są do przeprowadzenia uczniów do jadalni. Dzieci, które
nie korzystają z posiłków pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
21. Nie przewiduje się na terenie placówki organizacji konkursów, imprez
klasowych, szkolnych oraz środowiskowych skierowanych do uczniów klas
1-3.
22. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej.

