UAKTUALNIONE PROCEDURY
NAUKI STACJONARNEJ W KLASACH 1-3
zgodnie z wytycznymi MEiN, GiZ i MZ
od 18 stycznia 2021
(lokalizacja Cyklamenów 28)

1. WEJŚCIE DO SZKOŁY
W celu bezpiecznego wejścia uczniów do budynku szkoły, ustalono grafik
dyżurów nauczycieli w wejściu głównym,
szatni, na I i II piętrze.
Do godz. 7:45 uczniowie oczekują na nauczycieli w świetlicy – sala nr 9.

2. PRZERWY
Uczniowie podczas przerw są pod opieką wychowawcy. Na korytarzu podczas
jednej przerwy nie może przebywać więcej niż jedna klasa. Grafik przerw
opracowany został przez wychowawców pracujących na danym piętrze. Po
każdej przerwie dezynfekowane są toalety.

3. OBIAD
Wychowawcy bądź nauczyciele pod opieką, których jest dana klasa schodzą na
obiad według ustalonego grafiku. Uczniowie podchodzą do okienka odbierają
obiad i zajmują miejsce w jednym z rzędów wskazanym przez nauczyciela.
Obowiązkiem nauczyciela w tym czasie jest rozdanie (w rękawiczkach) uczniom
sztućców i odebranie tzw. deseru. Wychowawca rozdaje deser w sali lekcyjnej
lub po wyjściu ze stołówki. Wychowankowie sami nie odbierają deserów.

4. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Zgodnie z wytycznymi MEiN zajęcia staramy się spędzać na świeżym powietrzu.
Rodzice powinni być poinformowani o odpowiednim ubraniu dla dziecka tego
dnia.
5. OPIEKA ŚWIETLICOWA
Po obowiązkowych zajęciach uczniowie są pod opieką nauczycieli w świetlicy
szkolnej, salach lekcyjnych i bibliotece szkolnej.
Klasa 1Ac sala 107 (o godz. 14.30 przechodzi do sali 108)
Klasa 1Bc sala 204 (o godz. 14.30 przechodzi do sali 109)
Klasa 1Cc sala 109
Klasa 1Dc sala 108
Klasa 2Dc sala 110
Klasa 2Ec sala 111
Klasa 3Ac sala 9
Klasa 3Bc sala 9A
Klasa 3Dc sala 210 (o godz. 15.30 przechodzi do sali 9A)
Klasa 3Ec czytelnia (o godz. 16.30 przechodzi do sali 9)

6. KONTAKT Z RODZICAMI
Rodzice nie wchodzą na teren placówki, kontaktują się z wychowawcą lub innym
uczącym nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, bądź inną formę ustaloną
z rodzicami. W razie konieczności kontaktu, nauczyciel uzgadnia z rodzicem
dzień i godzinę spotkania, informację o tym przekazuje osobie pełniącej tego dnia
dyżur przy drzwiach wejściowych.
WAŻNE:
 PAMIĘTAMY O PRZESTRZEGANIU OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD HIGIENY,
DEZYNFEKOWANIA RĄK PO WEJŚCIU NA TEREN PLACÓWKI,
ZASŁANIANIA NOSA I UST W CZĘSCIACH WSPÓLNYCH.
 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEiN - RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK
ZAPEWNIENIA DZIECKU MASECZKI OCHRONNEJ
 PILNUJEMY I PRZYPOMINAMY UCZNIOM ZASADY PRAWIDŁOWEGO
MYCIA RĄK
 JEŚLI W KLASIE POJAWI SIĘ UCZEŃ Z OZNAKAMI INFEKCJI GÓRNYCH LUB
DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH NIEZWŁOCZNIE INFORMUJEMY
RODZICA O KONIECZNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA!!!!

