Ogólne zasady dla szkół:

+ Szczepienie

− rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów

w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

− przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

− minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

− częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

Maseczka

− w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować

dystansu.

Wietrzenie

− przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni

wolne od zajęć.

Organizacja zajęć
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim
Opracowano na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół
podstawowychi ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” obowiązujących od 1
września 2021 r.

Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren
szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły
(korytarz, szatnia, świetlica szkolna).
6. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób
(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się
dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
7. Głównym środkiem komunikacji z opiekunami ucznia jest dziennik elektroniczny i/lub
telefon. Opiekunowie są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru
telefonu.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
9. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma
ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
10. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali (z wyjątkiem informatyki, zajęć
wychowania fizycznego oraz drugiej grupy j. obcego).
11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m,
− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka
nauczyciela,
− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów.
12. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
15. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone
z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego
użyciu przez daną klasę.
16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
zajęć i podczas przerwy.
17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
18. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej tylko dla uczniów, których rodzice
nie mogą zapewnić im opieki. Pomieszczenia świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż
co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Ze względu na brak możliwości
zachowania dystansu, wprowadzam w świetlicy obowiązek zasłaniania ust i nosa.
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.
23. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach
klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni
dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
24. Zasady korzystania z biblioteki określa odrębny dokument.
25. Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką
szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
26. Źródełka wody pitnej pozostają wyłączone.

