Zasady opieki nad uczniami klas I-III
w Szkole Podstawowej w Nowinach przed i po zajęciach.
Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
Szatnia dla klas pierwszych znajduje się przy bocznym wejściu do szkoły. Uczniowie
przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice
i opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły /korytarze, sale lekcyjne/. Opiekunowie
przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły powinni przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym/ochrona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, zachowanie dystansu/
Klasy pierwsze
1. Przed lekcjami
Rodzic/opiekun przyprowadza ucznia do drzwi szatni i wpuszcza dziecko do pomieszczenia
/ sam nie wchodzi/. Uczeń przebiera się, dezynfekuje i udaje do sali. Nad bezpieczeństwem
dzieci czuwa wyznaczony pracownik obsługi, który pilnuje dezynfekcji. W sali na 10 minut
przed lekcjami czeka nauczyciel.
2. Po lekcjach
Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i do szatni.
Rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci przed szatnią, na zewnątrz budynku, 5 minut przed
zakończeniem lekcji. Dzieci po przebraniu się wychodzą do rodzica.
Klasy drugie i trzecie
Uczniowie klas II i III korzystają z szatni głównej. Przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na
15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzą na teren
szkoły bez wyraźnej potrzeby . W strefie wspólnej przebywają rodzice, którzy są umówieni na
spotkanie z nauczycielem lub dyrektorem, po odbiór dziecka w uzasadnionych przypadkach
lub załatwiają sprawy w sekretariacie szkoły. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający
dzieci ze szkoły powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym/ zachowanie dystansu, maseczki/.
1. Przed lekcjami
Rodzic doprowadza dziecko do drzwi szatni. Uczeń po przebraniu dezynfekuje dłonie i udaje
się bezpośrednio do sali lekcyjnej lub świetlicy. Nad porządkiem i przestrzeganiem zasad
czuwa wyznaczony pracownik szkoły. W sali lekcyjnej na 10 minut przed lekcjami czeka
nauczyciel.
2. Po lekcjach
Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza dzieci na świetlicę i do szatni.
Rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci przed szatnią na zewnątrz budynku, nie wcześniej
niż 5 minut przed zakończeniem lekcji. Po przebraniu się uczeń wychodzi do rodzica.

Zasady opieki nad uczniami przed i po zajęciach obowiązujące w Szkole
Podstawowej w Nowinach od 27 sierpnia 2020 roku.
(wytyczne dla klas IV – VIII)
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczniowie przychodzą do szatni bez rodziców i w maseczkach.
3. Wybiórczo mają sprawdzaną temperaturę. Uczeń, u którego stwierdzi się temperaturę
podwyższoną i zaobserwuje objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych,
zostaje odizolowany od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. (izolatka na I piętrze obok
sali 23). Wychowawca, nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica / prawnego opiekuna
o konieczności odebrania ucznia. Rodzic zobowiązany jest na początku roku szkolnego podać
telefon do szybkiego kontaktu.
4. W szatni opiekę nad uczniami pełni nauczyciel zgodnie z harmonogramem dyżurów.
Nauczyciel kontroluje liczbę osób wchodzących i wychodzących, pilnuje porządku
i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zwraca uwagę uczniom na zakaz gromadzenia się.
Uczniowie w maseczkach zachowują bezpieczną odległość.
5. Uczniowie zmieniają obuwie, które wkładają do toreb foliowych, a następnie razem
z okryciem wierzchnim chowają je do szafki (budynek ZSP) lub wieszają na haczykach
w wyznaczonym boksie w szatni.
6. Pobyt w szatni uczniowie ograniczają do czasu niezbędnego na zmianę obuwia i ubrań.
8. Po wyjściu z szatni uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
9. Zachowując bezpieczne odległości udają się do świetlicy lub właściwej sali, gdzie sprawuje
nad nimi opiekę nauczyciel.
10. Po zajęciach uczniowie w maseczkach przechodzą pod nadzorem nauczyciela do szatni
i w bezpiecznych odległościach przebierają się, a następnie opuszczają budynek szkoły
i udają się do domu.
11. Uczniowie dojeżdżający pozostają pod opieką nauczyciela w świetlicy i w bezpiecznych
odległościach oczekują na godzinę odjazdu autobusu.
12.Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

