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Procedury bezpieczeństwa wewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr l w Piastowie

Procedury zachowania w czasie pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr l w oddziale
przedszkolnym w czasie pandemii Covid-19.
l. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani, przez opiekuna bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Po wejściu do szkoły dzieci obowiązkowo myją ręce.
4. Pobyt obowiązkowy dla dzieci odbywa się w godzinach 8.30-13.30.
5. W przestrzeniach wspólnych rekomendowane jest dzieciom i nauczycielom poruszanie się
w założonych maseczkach.
6. Przemieszczając się całą grupą (np. wyjście do toalety, plac zabaw) uczniowie idą w dwóch
rzędach z zachowaniem bezpiecznych odległości, nie trzymając się za ręce.
7. Uczniowie w wyznaczonej i stałej sali zajmują przydzielone, stałe miejsca przy stolikach.
8. Sale lekcyjne wietrzone są w miarę możliwości systematycznie- nie rzadziej niż co godzinę.
9. W salach i toaletach wywieszone są zasady, plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
10. Każde dziecko posiada w sali podpisaną szufladę, w której przechowywane są książki,
piórnik, blok, klej. Wszystkie przyniesione rzeczy muszą być podpisane. Pozostałe
materiały plastyczne potrzebne do zajęć dziecko przynosi na określony dzień, po
wcześniejszej informacji od nauczyciela w Librusie.
11. Ze względów bezpieczeństwa dziecko codziennie przynosi plecak i zabiera go do domu.
W plecaku znajdują się: całodniowe wyżywienie, podpisany pojemnik z wodą, ubranie na
zmianę.
12. Dzieci nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek z domu.
13. Wychowankowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi z innymi uczniami. Używają
tylko i wyłącznie swoich przyborów.
14. W początkowym etapie edukacji nauczyciel zwraca szczególną uwagę na zapoznanie
i wdrożenie dzieci z obowiązującymi zasadami higieny, takimi jak unikanie dotykania oczu,
nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania,
niepodawania ręki na powitanie, noszeniu maseczki w przestrzeniach wspólnych,
zachowania dystansu podczas zabaw i rozmowy z nauczycielem- 1,5m.
Zasady stosowane i utrwalane są codziennie, systematycznie.
15. Zajęcia ruchowe, rytmiczne, muzyczne odbywają się według ustalonego harmonogramu.
16. Dzieci korzystają z placu zabaw wg ustalonego harmonogramu, z zachowaniem
obowiązujących zasad sanitarnych i bezpieczeństwa. Plac zabaw jest dezynfekowany po
całym dniu.
17. W przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel za
zgodą rodzica może dokonać termometrem pomiaru temperatury ciała dziecka.
18. Ustala się platformę Librus jako narzędzie komunikacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
Zobowiązuje się rodziców do codziennego odczytywania wiadomości.
19. Posiłki w szkole są spożywane w stołówce szkolnej w pojemniku jednorazowym. Po
spożyciu posiłku stoliki są dezynfekowane.
Podstawa prawna:
-wytyczne MEN z dnia 13.05.2020r. dla przedszkoli. oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.
- wytyczne GIS z dnia 25.08.2020r. w sprawie postępowania przeciwepidemicznego
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