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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Procedura organizacji zajęć  dla uczniów  klas IV – VIII

I. Organizacja zajęć

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII a od 1.06 uczniowie klas IV-VII mogą
brać udział w zajęciach szkolnych o charakterze konsultacyjnym.

2. Z uwagi na organizację zajęć w szczególnym reżimie sanitarnym uczniowie
uczestniczą w grupach nieprzekraczających 12 osób.

3. Harmonogram zajęć  jest  dostosowany do ilości  zainteresowanych uczniów,
harmonogramu zajęć zdalnych oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

4. Zajęcia mają charakter konsultacji bezpośrednich w szkole.

5. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego grupa może
być zwiększona o 2 uczniów. 

6. Do pracy z grupą przydzieleni są wyznaczeni nauczyciele.

7. Tematyka zajęć dotyczy treści określonych przez nauczyciela i może się różnić
względem prowadzonego nauczania zdalnego.   

8. Nauczyciele organizują zajęcia, uwzględniając potrzeby uczniów. 

9. Zakłada  się,  że  grupy  będą  gromadzić  uczniów  z  jednego  poziomu
edukacyjnego.

10.W  przypadku  niewielkiego  zainteresowania  konsultacjami  możliwe  jest
tworzenie grup skupiających uczniów z różnych poziomów edukacyjnych.

11.W  przypadku  zwiększającej  się  liczby  uczniów  uczestniczących
w konsultacjach  szkolnych,  zdalne  nauczanie  może  być  realizowane
w zmienionym czasie,  realizowane  przez  innego  wyznaczonego  nauczyciela
lub ograniczone.

II. Organizacja przestrzeni edukacyjnej

1. W  sali  znajdują  się  stoły  i  krzesła  ustawione  w  wymaganych  odstępach
wg zasady jedno stanowisko dla jednego ucznia. 

2. Uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki,  które  w  czasie  zajęć  mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. 



3. Uczniowie podczas pobytu w szkole nie korzystają z szafek szkolnych z uwagi
na rozmieszczenie ich w różnych salach, częściach szkoły.

4. Uczniowie  wierzchnią  odzież  pozostawiają  na  wieszakach  odzieżowych
usytuowanych przy wejściu do sali.

5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. W przypadku konsultacji  sportowych w sali gimnastycznej może przebywać
16 uczniów, a na boisku szkolnym 14 uczniów.

7. Grupa korzysta z przydzielonych przyborów sportowych. 

8. Sala gimnastyczna oraz sprzęt sportowy są czyszczone wg ustalonego grafiku
sprzątania i dezynfekcji.

9. Sprzęt  sportowy  po  zakończeniu  konsultacji  trafia  do pojemników
tzw. „brudnych”, a następnie zostaje umyty, dezynfekowany.

10. Sale obowiązkowo w przerwach zajęć oraz w trakcie zajęć wg potrzeb są
wietrzone. 

11. Nauczyciel  organizuje  przerwy  dla  swojej  grupy  wg  potrzeb,  jednak
nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

12. W  szkole  nie  ma  możliwości  dystrybucji  napojów.  Napój  należy
przynieść  w  prywatnym  pojemniku  o  charakterystycznym  wyglądzie
lub oznakowaniu,  by  zminimalizować  możliwość  napicia  się  z obcego
pojemnika.

13. W  porozumieniu  z  rodzicami  oraz  firmą  kateringową  szkoła  może
zorganizować dożywianie uczniów wg zasad GIS.

14. Uczniowie korzystają z toalet znajdujących się najbliżej sali. 

15. Nauczyciele  dopilnowują  częstego,  właściwego  mycia  rąk,
w szczególności  związanego  z:  wizytą  w  toalecie,  jedzeniem  posiłków,
pracami twórczymi, zajęciami sportowymi, zabrudzeniem.

III. Udział ucznia w konsultacjach

1. Udział ucznia w zajęciach szkolnych jest poprzedzony złożeniem przez rodzica
wymaganych oświadczeń oraz deklaracji. 

2. Brak oświadczeń i deklaracji uniemożliwia udział ucznia w zajęciach szkolnych.

3. Środki ochrony osobistej dla ucznia zapewniają rodzice, opiekunowie.

4. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, uczeń taki
znajduje się w grupie ryzyka i stanowi zagrożenie dla zdrowia innych uczniów
oraz pracowników szkoły. Taki uczeń nie może uczestniczyć w konsultacjach
na terenie szkoły.

5. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą mieć osłonięte usta i nos.

6. Osoby  wchodzące  do  szkoły  dezynfekują  ręce  płynem  umieszczonym
przy wejściu do szkoły.

7. Rodzice/opiekunowie  uczniów  klas  4-8  pozostają  na  zewnątrz  budynku
szkolnego.



8. Przy  recepcji  dyżuruje  pracownik  szkoły  nadzorujący  wejście  do  szkoły.
Do jego zadań należy: kontrola ilości wchodzących osób, kontrola używania
środka dezynfekującego, obserwacja zachowania, wyglądu ucznia.

9. Uczniowie  do  szkoły  są  przyprowadzani/odbierani  przez  osoby  zdrowe.
W przypadku stwierdzenia, że osoba przyprowadzająca ucznia ma symptomy
chorobowe, uczeń znajduje się w grupie ryzyka i nie będzie mógł uczestniczyć
w konsultacjach szkolnych.

10. Osoby wykazujące symptomy chorobowe nie są wpuszczane na teren szkoły.

11. Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  zdrowy  uczeń,  bez  objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12.W przypadku podejrzenia, że uczeń przychodzący do szkoły zdradza objawy
chorobowe  (np.  gorączka,  duszności,  kaszel,  widoczne  osłabienie,  katar)
w trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  innych  uczniów,  ich  rodzin
oraz pracowników szkoły, nie zostanie przyjęty na zajęcia szkolne. Czynności
wyjaśniające przeprowadzane będą w izolatce.

13.W  miarę  możliwości  organizacyjnych  przy  wejściu  do  szkoły  będzie
dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury. Pomiaru dokonuje pracownik
szkoły.

14. Uzyskany  wynik  pomiaru  temperatury  przekraczający  370C  skutkuje
skierowaniem  ucznia  do izolatki  na  czas  wyjaśnienia  z  opiekunem  jego
sytuacji zdrowotnej (w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ich rodzin
oraz  pracowników szkoły  uczniowie  z  objawem podwyższonej  temperatury
winni zostać w domu).

15.W celu odebrania ucznia z zajęć, osoba odbierająca czeka na zewnątrz szkoły.
Z uwagi na ograniczenia sanitarne nie ma konieczności  osobistego odbioru
z zajęć wewnątrz budynku.

16. Uczeń,  u  którego  pojawią  się  objawy chorobowe podczas  zajęć  szkolnych,
zostaje przeprowadzony do izolatki,  gdzie oczekuje pod opieką pracownika
szkoły  do  czasu  przybycia  opiekuna.  Opiekun  jest  o  sytuacji  niezwłocznie
powiadomiony.

17. Udział   ucznia  w  konsultacjach  szkolnych  winien  być  zgłoszony
z wyprzedzeniem w celu zapewnienia mu miejsca w grupie.

18.W przypadku wolnych miejsc w grupie uczeń zostanie przyjęty po dopełnieniu 
formalności przez rodzica.

19.W przypadku braku miejsc  zostaną podjęte  działania  w celu  uruchomienia
kolejnych zajęć.

IV. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą 

wykazującą objawy chorobowe

1. Czynności wyjaśniające sytuację ucznia, opiekuna z objawami chorobowymi
prowadzone są w izolatce.

2. Osoby z objawami odsyłane są do domu z informacją o podjęciu koniecznych
działań i zasięgnięciu porady lekarskiej.



3. Po zakończeniu działań izolatka jest dezynfekowana.

4.  W przypadku zaistnienia  sytuacji,  gdzie  u  ucznia  podczas  zajęć  szkolnych
pojawią  się  objawy  chorobowe,  jest  on  zaprowadzany  do  izolatki  i  tam
pod opieką pracownika szkoły oczekuje na opiekuna.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie u nauczyciela podczas zajęć szkolnych
pojawią  się  objawy  chorobowe,  jest  on  zaprowadzany  do  izolatki
pracowniczej.

6.  Po  zaistnieniu  sytuacji  opisanej  w  p.  4  i  5  pozostali  uczniowie  wychodzą
na przerwę na boisko szkolne lub salę gimnastyczną, a w tym czasie sala jest
dezynfekowana.

7. Obowiązki nauczyciela przejmuje inny pracownik.

8. O zaistniałej sytuacji powiadamiani są rodzice pozostałych dzieci.

9.  Realizacja  zajęć  w  kolejnym  dniu  lub  zawieszenie  zajęć  odbywa  się
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

                                                          Robert Witkowski    

                                                                         Dyrektor Szkoły
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