Procedura zajęć opiekuńczo-dydaktycznych
– edukacja wczesnoszkolna
obowiązująca od 25 maja 2020 r.
Zasady ogólne
 W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie
wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

 W małej sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych

zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod
nadzorem nauczyciela.

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi.

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 Na boisku jest obowiązek zachowywania dystansu między uczniami.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.

 Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek zachowywać dystans
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do koniecznego
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz
innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do holu przy portierni

z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 m od kolejnego
rodzica z dzieckiem.

 Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Do szkoły może uczęszczać WYŁĄCZNIE uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych. Dotyczy to także nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.

Organizacja zajęć
 Po przyjściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz poddaje
się mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. W sytuacji
podwyższonej ciepłoty ciała rodzic ma obowiązek zabrać dziecko ze szkoły.

 Uczeń samodzielnie idzie ubrać obuwie zamienne oraz zostawić okrycie
wierzchnie w przydzielonej mu szafce szatniowej.

 Uczeń udaje się bezpośrednio do przydzielonej sali (grupa uczniów klas 1

i 3 sale świetlicy w segmencie C04, grupa uczniów klas 2 sala C01),
zajmuje miejsce przy stoliku i dopiero wówczas zdejmuje maseczkę lub
przyłbicę (rekomendujemy maseczki ze względu na łatwiejszy i bezpieczniejszy
sposób przechowywania ich do czasu ponownego użycia, np. w specjalnie do
tego przeznaczonym pojemniku lub woreczku, który uczeń ma w tornistrze).

 Do godz. 8.30 uczniowie mają czas na własną aktywność. Od godz. 8.30
zgodnie z wprowadzonym planem lekcji dzieci realizują nauczanie zdalne –
mogą korzystać w tym celu z przyniesionych z domu laptopów lub tabletów. W
sali będzie możliwość wykorzystania komputera i rzutnika. Nauczyciel czuwa
nad wykonywaną przez uczniów pracą oraz ustala przerwy i wprowadza
elementy zabaw ruchowych.

 Uczniowie BEZWZGLĘDNIE stosują się do ustalonych zasad zachowania

dystansu. Korzystają WYŁĄCZNIE z własnych podręczników, zestawów
ćwiczeń oraz przyborów szkolnych. Przebywają TYLKO w miejscach dla
nich wyznaczonych.

 Wychodząc z sali zasłaniają usta i nos. Po przyjściu z toalety dezynfekują ręce
(w każdej sali udostępniony zostaje płyn do dezynfekcji, nad dezynfekcją
czuwa nauczyciel).

 Spożywanie II śniadania odbywa się w czasie wyznaczonym przez
nauczyciela z zachowaniem zasad higieny (odłożenie książek i przyborów
szkolnych, przetarcie stolika przed śniadaniem, umycie rąk, spożywanie
posiłku przy stoliku, wytarcie stolika po śniadaniu). Grupy klas 1 i 3 o godz.
9.15, grupa klas 2 o godz. 9.30.

 Wszelkie spożywanie tzw. przekąsek odbywa się w rygorze sanitarnym pod

nadzorem i zgodą nauczyciela. Każde dziecko powinno być zaopatrzone
w odpowiednią ilość wody pitnej lub napoju.
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 Rodzice, codziennie na portierni, w momencie przyprowadzania dziecka

do szkoły, zgłaszają/potwierdzają fakt zamówienia dla dziecka obiadu.
Obiad będzie przywożony przez firmę cateringową w jednorazowych
pojemnikach z zapewnieniem jednorazowych sztućców.

 Obiad będzie spożywany o godz. 13.00. Na obiad dzieci przechodzą pod

opieką jednego z nauczycieli do jadalni i zajmują miejsca wyznaczone przez
nauczyciela z zachowaniem zasady dystansu. Po zjedzeniu obiadu przez
WSZYSTKIE dzieci wracają one do sali razem z nauczycielem.

 W sytuacji zauważenia jakichkolwiek objawów złego samopoczucia

dziecko zostanie odizolowane od grupy i będzie przebywać w gabinecie
pielęgniarki (pomieszczenie A07) do czasu przybycia rodzica, który
zostaje niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i zobowiązany do
odebrania dziecka ze szkoły.
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