Procedura przebywania ucznia w szkole
A. Zasady ogólne





Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i podwyższonej temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są
odsyłani do domu zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
Uczniowie są wyposażeni w przyłbicę lub maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.
W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny.

B. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach
B1. Promowanie zasad higieny

B2. Inne ważne zasady

 W przestrzeniach wspólnych jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic
 Środków ochrony osobistej Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby na
polecenie nauczyciela lub innego pracownika musza założyć. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły
uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej. Zalecane jest w
przestrzeni publicznej zakrywanie ust i nosa.
 Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie zdezynfekować
ręce. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu
do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi,
 Higiena dróg oddechowych- Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym
łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza,
powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma

 Uczniowie przynoszą na zajęcia własne
podręczniki i przybory szkolne. W szkole nie można
ich pożyczać od innych uczniów.
 Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu
bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie
zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych
przedmiotów, zachowujemy odpowiedni dystans
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

C. Zachowanie ucznia na przerwach
C1. Organizacja przerw






Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. W przestrzeniach wspólnych jest obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic.
Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup.
Wykonujemy polecenia nauczyciela.
W toalecie może przebywać tyle uczniów ile jest kabin.

D.Zachowanie uczniów w bibliotece
 Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii „drogi brudnej” – z książkami do zwrotu oraz „drogi czystej” z wypożyczonymi książkami
 Książki, po zdjęciu z ewidencjiuczniowie odkładają do wskazanego pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie
wypożyczyć innym.
 W bibliotece uczniowie postępują zgodnie z odpowiednią instrukcją.

E.Zachowanie uczniów szatni

 Ponieważ, zgodnie z zaleceniem GIS należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu - ustalamy bezpieczne zasady korzystania przez
grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć:
a) w boksie szatni może być tylko 4 osoby jednocześnie,
 Przed szatnią zachowujemy odpowiedni dystans.
W szatni przed salą gimnastyczną i basenem należy postępować zgodnie z instrukcją

