Organizacja zajęć w PSP nr 8 opracowana w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS,
obowiązująca od 18 stycznia 2021r.
1. Uczniowie klas I-III realizują codzienne zajęcia edukacyjne zgodnie z tygodniowym
planem lekcji.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona
informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły będzie udostępniona możliwość skorzystania z płynu do
dezynfekcji rąk. Dozowniki będą regularnie napełniane.
5. Wskazane jest nie wchodzenie do szkoły rodziców/ opiekunów. W sytuacjach
wyjątkowych
opiekunowie odprowadzający dzieci n. o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 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).
6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.
7. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczenie będzie do niezbędnego minimum
(obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. W szkole dostępne są 3 termometry bezdotykowe: w sekretariacie szkoły , świetlicy
szkolnej i w gabinecie pielęgniarki.
9. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń
będzie odizolowany i umieszczony w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium. Rodzice
ucznia będą niezwłocznie powiadomieni celem pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
10. W szkole będzie zapewniona taka organizacja pracy, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
11. Każda oddział klasowy realizować będzie codzienne zajęcia edukacyjne zgodnie z
tygodniowym planem lekcji w tym samym gabinecie.
12. Każdy oddział klasowy będzie miał ustalony codzienny plan , uwzględniający czas
korzystania z przerw na korytarzu oraz na boisku. Wskazane będą aktywne przerwy
realizowane w formie krótkiego spaceru na świeżym powietrzu.
13. W każdej klasie zajęcia edukacyjne realizują ci sami nauczyciele. Nauczyciele przeszli
badania przesiewowe i otrzymali negatywny wynik.
14. Obowiązują ogólne zasady higieny, czyli: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

15. Sprzęty sportowe i programowe będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
16. 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
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki mogą
zostawiać w szkole, kiedy wracają do domu.
17. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy na bieżąco będzie czyszczona z użyciem
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt
sportowy oraz podłoga codziennie będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po
każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
18. Nauczyciele zobowiązani są do regularnego krótkiego wietrzenia sal lekcyjnych pod czas
lekcji oraz dłuższego podczas przerwy. Części wspólne (korytarze) będą wietrzone co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, nauczyciele zrezygnują z ćwiczeń i gier kontaktowych.
20. Zabrania się przenoszenie przez ucznia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
21. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w
grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych,
które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Regulamin świetlicy uwzględnia zapisy,
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice będą wietrzone (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w
szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
22. Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej wejściem głównym: kontaktując się z
wychowawcami przez zamontowany w widocznym miejscu na ścianie świetlicy
domofon.
23. Planuje się uruchomienie stołówki szkolnej 20 stycznia, po zebraniu w ciągu pierwszych
dwóch dni deklaracji rodziców.
24. Pracownicy administracji oraz obsługi szkolnej do minimum ograniczą kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.
25. Organizacja pracy szkoły, uwzględnia realizację zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych,
które odbywa się będą po zakończeniu pracy stacjonarnej klas I-III. Po zakończeniu tych
zajęć nastąpi mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
26. Obowiązują bezpieczne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
27. Pracownicy obsługi szkolnej odpowiedzialni są za codzienne oczyszczanie sal lekcyjnych
za pomocą lampy bakteriobójczej i wirusobójczej oraz utrzymanie szczególnej higieny w
toaletach szkolnych.
28. Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalną w formie online.
29. Od 18 stycznia 2021 obowiązują wszystkie szczegółowe zasady dot. przestrzegania
higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, które były opracowane
i przestrzegane w poprzednim okresie.
30. Od 18 stycznia 2021r obowiązują te same zasady postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
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