Zasady bezpieczeństwa i organizacja zajęć
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Nowej Wsi Ełckiej od 1 września 2020 r.
I.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przezopiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie przyprowadzający i odbierającydzieci zostają przed budynkiem szkoły,
wyjątek stanowią rodzice dzieci z przedszkola, oddziałów zerowych i klas
pierwszych.Rodzice ci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola
(korytarz i szatnia), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
e) Po przejściu dziecka pod opiekę nauczyciela opiekun bezzwłocznie opuszcza budynek
szkolny.
f) Rodzic przychodzący po odbiór dziecka ze szkoły, na swoje dziecko oczekuje przed
budynkiem szkolnym. Dotyczy uczniów klas II-VIII.

II.

WYPOSAŻENIE UCZNIA

1. Rodzic/opiekun wyposaża ucznia w przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu
w klasie. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
3. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą rzeczami osobistymi, napojami
i żywnością.
4. Dzieci w sali korzystają tylko z zabawek, pomocy dydaktycznych i przedmiotów,
które można zdezynfekować.

III.

PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE

1. Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, zakładają maseczkę i tak poruszają
się w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, szatnia, sekretariat).
2. Uczniowie po wyjściu z szatni muszą bezzwłocznie umyć ręce.
3. Uczeń po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej może zdjąć maseczkę. Podczas lekcji
w sytuacjach bliskiego kontaktu uczeń – nauczyciel, uczeń i nauczyciel zakładają
maseczki.
4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem,
stosowanie środków do dezynfekcji, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie
z boiska, po skorzystaniu z toalety.
5. Poszczególne oddziały mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali
z wyjątkiem informatyki i zajęć z języków obcych.
6. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu według instrukcji oraz
należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.
7. Podczas korzystania z placu zabaw, boiska szkolnego i sali gimnastycznej uczniowie
stosują się do regulaminu danego obiektu.

IV.

PRZERWY

1. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny.
Uczniowie klas IV-VIII podczas przerw stosują osłonę ust i nosa.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie w czasie przerw
z boiska szkolnego.
3. Podczas przerw uczniowie przebywają w wyznaczonej sali lub na przydzielonej
im kondygnacji. Nie przemieszczają się bez uzasadnionej potrzeby.
4. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich grup w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem.
Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Uczniowie korzystający ze świetlicy, biblioteki i stołówki szkolnej stosują się
do obowiązujących tam regulaminów.
V.

IZOLATORIUM

1. W szkole jest wyznaczone miejsce do izolacji ucznia w przypadku zaobserwowania
niepokojących objawów chorobowych (w szczególności gorączka, kaszel).
Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki
do dezynfekcji.
2. O objawach chorobowych dziecka nauczyciel informuje przedstawiciela Zespołu
ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego lub dyrektora.

3. Uczeń zostaje umieszczony w izolatorium pod opieką pracownika szkoły
z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności.
4. Rodzice/opiekunowie zostają poinformowani telefonicznie o zaistniałej sytuacji
i zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
5. Po odebraniu dziecka z izolatorium pomieszczenie należy zdezynfekować.

