Załącznik 3
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 37/2020
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Procedura pobytu w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
1. Nauczyciel/ wychowawca ma obowiązek wejśc do śali pierwśzy i śprawdzic czy warunki do
prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrazają bezpieczenśtwu. W śzczegolności powinien
zwrocic uwagę na śtan inśtalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, śtan mebli
i wypośazenia.
2. Jeśli śala zajęc nie odpowiada warunkom bezpieczenśtwa, nauczyciel/wychowawca ma
obowiązek zgłośic fakt do dyrektora śzkoły celem uśunięcia uśterek. Jezeli zagrozenie
bezpieczenśtwa pojawi śię w trakcie trwania zajęc, nalezy niezwłocznie wyprowadzic dzieci
z śali i powiadomic dyrektora.
3. Przed rozpoczęciem zajęc nauczyciel / wychowawca świetlicy lub inna ośoba prowadząca
zajęcia wietrzy śalę, w ktorej będą przebywali uczniowie. Salę nalezy wietrzyc nie rzadziej niz
co godzinę.
4. Jedna grupa uczniow/ wychowankow powinna przebywac w wyznaczonej śtałej śali
lekcyjnej.
5. W śali dydaktycznej uczniowie powinni w miarę mozliwości zachowac dyśtanś śpołeczny.
6. Nalezy zwracac uwagę uczniow na regularne mycie rąk wodą z mydłem, śzczegolnie
po wejściu do śali, przed jedzeniem, po śkonczonej toalecie i po powrocie ze świezego
powietrza.
7. Wykorzyśtywane podczaś zajęc organizowanych pomoce dydaktyczne, materiały
piśmiennicze, nie mogą byc przekazane do korzyśtania przez innego ucznia przed
zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory śportowe
wykorzyśtywane podczaś zajęc ruchowych nalezy dokładnie czyścic i dezynfekowac
po zakonczonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obśługi śzkoły
lub/i nauczyciel na śwoich zajęciach.
8. Nauczyciel nie moze pozośtawic uczniow bez opieki. W śytuacjach wyjątkowych nauczyciel
ma obowiązek zapewnic opiekę uczniom na czaś jego nieobecności przez innego nauczyciela
lub pomoc nauczyciela.
9.

Nauczyciel podczaś prowadzonych zajęc czuwa nad bezpieczenśtwem uczniow, prowadzi
kontrolowane poczucie śwobody uczniow, zachowując rezim śanitarny.

10. Nauczyciel obśerwuje uczniow podczaś zabaw, ingeruje w konflikty między uczniami, jeśli nie
śą w śtanie śame ich rozwiązac.
11. Uwaga nauczyciela jeśt śkupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
12. Nauczyciele zobowiązani śą do zawierania z uczniami kontraktow warunkujących ich
bezpieczenśtwo na terenie śzkoły: w budynku, na placu zabaw, na boiśku śzkolnym oraz do
egzekwowania prześtrzegania ich umow przez uczniow.

13. Podczaś wychodzenia grupy uczniow z śali, nauczyciel zobowiązany jeśt do polecenia
uczniom uśtawienia śię z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych ośob,
przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jeśt do egzekwowania od uczniow śpokojnego
wychodzenia z śali i z budynku śzkoły, z zachowaniem obowiązujących zaśad dyśtanśu
śpołecznego.
14. Opiekunowie przebywający w jednej śali powinni zachowac dyśtanś śpołeczny między śobą
w kazdej prześtrzeni wynośzący min.1,5m.
15. Uczniowie klaś młodśzych bawią śię i pracują w wyznaczonych śtrefach oraz przy śtolikach
w śtałych miejścach.
16. Zabawki /pomoce uzywane przez ucznia w świetlicy śzkolnej śą odkładane do jego
indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w śzkole.
17. Uczniowie klaś IV – VIII korzyśtający z właśnych pomocy i przyborow śzkolnych nie
wymieniają śię nimi między śobą. W czaśie zajęc odkładają je na śwoją ławkę śzkolną lub do
plecaka.
18. Po zakonczonych lekcjach uczen pomoce i przybory śzkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka
śą zobowiązani do wyczyśzczenia i zdezynfekowania uzywanych w śzkole pomocy. Uczen do
śzkoły przynośi czyśte i zdezynfekowane przybory i pomoce śzkolne potrzebne mu do zajęc.
19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywac zadnych zabiegow medycznych ani
podawac lekarśtw.
20. W przypadku zaobśerwowania u ucznia objawow chorobowych COVID-19 (np. gorączka,
wymioty, biegunka, wyśypka, omdlenia, itp.) nalezy odizolowac je w odrębnym
pomieśzczeniu lub wyznaczonym miejścu z zapewnieniem minimum 2 metrow odległości od
innych ośob i niezwłocznie powiadomic rodzicow/opiekunow w celu pilnego odebrania
ucznia ze śzkoły.

