PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
na terenie Szkoły Podstawowej w Wiśle Małej
w okresie pandemii COVID-19

Do przedszkola i szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.
Wszystkich nauczycieli i uczniów na terenie budynku szkolnego obowiązuje noszenie
maseczek/przyłbic z wyjątkiem zajęć w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej.

DLA ODDZIAŁÓW ZERÓWKOWYCH
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Świetlica dla dzieci przedszkolnych jest czynna od 7:30 – 8:00, wcześniej dzieci mogą
korzystać ze świetlicy szkolnej od godziny 7 00. W świetlicy przebywają wyłącznie
zgłoszone dzieci. Świetlica dla dzieci 4 i 5 letnich jest płatna – 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę. Dzieci korzystające ze świetlicy przedszkolnej przebywają w sali
grupy „0”b znajdującej się w łączniku. Świetlica przedszkolna popołudniowa – od
13:00 do 15:00.
Aby zachować odpowiedni dystans w szatni rodzice dzieci klasy „0”a przyprowadzają
dzieci od 7:45 do godziny 8:00, natomiast grupa młodsza „0”b - w godzinach
8:00 – 8:15. Wejście do szatni odbywa się wyłącznie przez łącznik. Po ustalonych
godzinach drzwi wejściowe będą zamykane.
W łączniku jednocześnie przebywa 5 rodziców, pozostali czekają na wejście na
zewnątrz.
Rodzice klasy „0”a czekają z dzieckiem w łączniku, a o godzinie 8:00 dzieci
przechodzą z wychowawcą do swojej sali.
Rodzice przebywający w łączniku mają obowiązkowo założone maseczki, a przy
wejściu obowiązkowo dezynfekują ręce. Dezynfekcja dotyczy także dzieci.
Po skończonych zajęciach o godzinie 13:00 lub 13:30 dzieci zostają sprowadzone do
łącznika, gdzie czekają rodzice. Dzieci, które nie zostają odebrane przechodzą do
świetlicy przedszkolnej znajdującej się w łączniku. Rodzice pamiętają o zachowaniu
dystansu oraz obowiązującej ich liczbie w szatni.
Rodzice, którzy chcą załatwić sprawy w sekretariacie, umawiają się wcześniej
telefonicznie lub dzwonią do sekretariatu spod głównych drzwi.
Do przedszkola przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe. Dzieci z objawami infekcji będą
odsyłane do domu.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
W przypadku zachorowania dziecka izolujemy go w odrębnym pomieszczeniu i
powiadamiamy natychmiast rodziców.
Dziecko nie zabiera z przedszkola, ani nie przynosi niepotrzebnych zabawek i
przedmiotów.
Dziecko nie przynosi do przedszkola swojego jedzenia (za wyjątkiem napoju).
Wszystkie zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować,
zostaną usunięte z sali.
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Sale w których przebywają dzieci są często wietrzone podczas przerw, wyjścia z sali,
a w razie potrzeby także podczas zajęć.
W miarę możliwości ograniczamy stykanie się dzieci z różnych grup. (wyjątek świetlica).
Dzieci korzystają z własnych przyborów przyniesionych do przedszkola w ramach
wyprawki.
Przedmioty i przybory używane podczas zajęć sportowych są dokładnie myte i
dezynfekowane.
Podczas pobytu dziecka w przedszkolu dzieci często myją ręce, obowiązkowo po
wejściu do sali, przed posiłkiem, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

DLA KLASY I-III
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Rodzic może do placówki przyprowadzić tylko zdrowe dziecko.
Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce, a opiekun dziecka musi mieć
obowiązkowo założoną maseczkę (dotyczy rodziców klasy I). Uczniowie klasy II i III
wchodzą do szkoły sami.
Na łączniku może jednorazowo przebywać 5 opiekunów.
Po skorzystaniu z szatni dziecko udaje się pod swoją klasę, gdzie oczekuje na
opiekuna.
Przed każdym wejściem do sali lekcyjnej uczeń ponownie dezynfekuje ręce.
W czasie lekcji dziecko może korzystać tylko ze swoich przyborów szkolnych.
W szkole obowiązuje reżim sanitarny w związku z tym nauczyciel dostosowuje czas
pracy (czyt. lekcje, przerwy) do wymagań epidemiologicznych (dezynfekcja,
wietrzenie sal, zachowanie dystansu społecznego, przerwa lekcyjna).
Po skończonych lekcjach dzieci:
− zapisane na świetlicę zgłaszają się bezpośrednio do nauczyciela świetlicy;
− dzieci udające się do domu po skorzystaniu z szatni opuszczają teren szkoły.

DLA KLAS IV-VIII
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Przy wejściu do sali lekcyjnej wszyscy uczniowie i nauczyciele obowiązkowo
dezynfekują ręce, przestrzegają zasad higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Uczniowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca w ławkach.
Należy wietrzyć sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć. Po zmianie klasy sala jest dezynfekowana.
Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Czas trwania lekcji wyznaczany jest przez nauczyciela.

NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
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Klasa wchodzi na łącznik wyłącznie pod opieką nauczyciela.
Uczniowie rozpoczynają zajęcia od umycia rąk i ich dezynfekcji.
W trakcie zajęć (w miarę możliwości) stosować ćwiczenia, gry i zabawy
umożliwiające zachowanie dystansu.
Uczniowie kończą zajęcia umyciem rąk i dezynfekcją.
Po zakończonych zajęciach szkolnych, w danym dniu, sala gimnastyczna i jej
wyposażenie, używany sprzęt sportowy i szatnie zostają poddane dezynfekcji.

DLA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
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Przy wejściu do pracowni wszyscy uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
Uczniowie zajmują stałe, wyznaczone stanowiska komputerowe.
Uczniowie przebywają w pracowni tylko w obecności nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
Podczas przerwy pracownia jest wietrzona, dezynfekowane są: klawiatury, myszki,
blaty stołów.

DLA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, LOGOPEDYCZNYCH I PEDAGOGA
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Na zajęcia uczniowie przychodzą zdrowi.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk.
Podczas zajęć osoba prowadząca może mieć założoną przyłbicę/maseczkę.
Po zajęciach następuje wietrzenie i dezynfekcja miejsca pracy oraz pomocy
dydaktycznych.

DLA ŚWIETLICY
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Na świetlicy jednorazowo może przebywać 25 osób.
Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci rodziców pracujących, przy założeniu braku
możliwości zapewnienia im opieki w domu.
Przed wejściem na świetlicę każde dziecko zobowiązane jest do dezynfekcji lub
umycia rąk.
W czasie przerw dzieci przebywają na korytarzu pod opieką nauczyciela
dyżurującego. Świetlica w tym czasie jest wietrzona.
Zalecane jest, aby dzieci korzystały z własnych przyborów plastycznych.
Używane gry są odkładane w wyznaczonym miejscu.
Chęć odebrania dziecka ze świetlicy sygnalizuje się dzwonkiem przy drzwiach.

DLA STOŁÓWKI
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Przed wejściem na stołówkę każde dziecko zobowiązane jest do dezynfekcji i umycia
rąk.
Ze stołówki korzystają klasy wg harmonogramu.
Na stołówce jednocześnie mogą przebywać uczniowie z jednej klasy.
Po opuszczeniu stołówki przez daną klasę stoliki i krzesełka są dezynfekowane, a sala
wietrzona.

DLA PLACU ZABAW
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Przed skorzystaniem z placu zabaw dzieci dezynfekują ręce.
Zaleca się zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego z uwagi
na dużą liczbę dzieci, należy skorzystać z innych form rekreacji (np. boisko trawiaste).
W czasie trwania zajęć szkolnych (od 7:00 do 16:00) na terenie placu zabaw mogą
przebywać tylko dzieci pod opieką nauczycieli. Nie dopuszcza się przebywania w tym
czasie na terenie placu zabaw rodziców i innych osób oraz uczniów, którzy już
zakończyli zajęcia.
Po opuszczeniu placu zabaw dzieci dezynfekują ręce.

DLA SZATNI
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Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią i
niezwłocznie opuszcza pomieszczenie.
Kategorycznie zabrania się spędzania przerw w szatni.
Strój na lekcję W-F uczeń zabiera bezpośrednio przed lekcją w obecności nauczyciela.
Uczniowie mają obowiązek dbać porządek i czystość w swoich szafkach.

DLA SEKRETARIATU I GABINET DYREKTORA
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Sekretariat i gabinet dyrektora są czynne w godzinach urzędowania.
Rodzic i inny petent wchodzi do sekretariatu po wcześniejszym zaanonsowaniu
(telefonicznie lub dzwoniąc do drzwi wejściowych szkoły).
Nauczyciele oraz uczniowie załatwiają sprawy służbowe w godzinach urzędowania
lub w nagłych przypadkach niezwłocznie.
W sekretariacie i w gabinecie dyrektora mogą przebywać jednocześnie max po 2
osoby.
W sekretariacie i gabinecie dyrektora należy zachować odpowiedni dystans.
Pomieszczenia są dezynfekowane i wietrzone na bieżąco.

