Zasady organizacji zajęć klas 0 – III w Szkole Podstawowej nr 6 w Ełku
na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół
podstawowych
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in.
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni
wspólnej szkoły (dziedziniec szkolny, parking, hol przy wejściu głównym),
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w
przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
7. Zobowiązujemy rodziców, opiekunów do zapewnienia sposobów szybkiej,
skutecznej komunikacji z nauczycielem, sekretariatem szkoły. Rekomendowany
jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Zaleca się
przekazanie dwóch aktualnych numerów telefonów osób dyspozycyjnych
do odebrania dziecka ze szkoły
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając
min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/ opiekunowie niezwłocznie
powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

9. Organizacja pracy i jej koordynacja na terenie szkoły umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w
miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
Sale i ciągi komunikacyjne dla poszczególnych klas zgodnie z przydziałem:

 Klasa I a - sala 28, wejście do szkoły od parkingu
 Klasa I b - sala 26, wejście od Łukasiewicza
 klasa II a - sala 215, wejście od Łukasiewicza
 Klasa II b - sala 113, wejście od Łukasiewicza
 Klasa II c- sala 110, wejście od parkingu
 Klasa III a - sala 213, wejście od parkingu
 klasa III b - sala 102, wejście od parkingu.
10. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie
przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum)
kontaktowania się z pozostałymi klasami. W związku z tym uczniowie po
wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych.
11. Z szafek na parterze korzystają tylko uczniowie klasy I a i I b, uczniowie
pozostałych klas mają wydzielone szatnie w oddzielnych pomieszczeniach przy
salach lekcyjnych.
12. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji oddziału z uwzględnieniem
zastępstw.
13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
14. 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.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce,
jeżeli uczeń ma dostęp do szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
16. Zobowiązujemy o zadbanie o ubiór dostosowany do warunkowych pogodowych,
ponieważ zgodnie z zaleceniami uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego
oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z podziałem na grupy.
19. Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą po zakończeniu pracy stacjonarnej klas
I-III.

