Organizacja pracy PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego
rok szkolny 2020/21 - od 1 września 2020

1.

Przy wchodzeniu do szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk.

2.

Uczniowie, korzystając z indywidualnych osłon ust i nosa, zachowują dystans

minimum
3.

1,5

metra

między

sobą

i

pracownikami

szkoły.

Uczniowie wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami, nie wcześniej niż 10

minut przed wyznaczonym przez plan czasem:
a.

uczniowie klas pierwszych wchodzą do budynku szkoły wejściem przy świetlicy

b.

uczniowie klas II III IV wchodzą do szkoły wejściem obok pokoju nauczycielskiego

c.

uczniowie klas V-VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

4.

Uczniowie po wejściu do szkoły korzystają z szatni, zostawiają wierzchnie okrycia,

zabierają wszystkie potrzebne do lekcji rzeczy, w tym strój na w-f i niezwłocznie udają się w
pobliże sali lekcyjnej.
5.

Uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli, rezygnują z podawania ręki na

powitanie, nie dotykają oczu, ust, nosa, zasłaniają łokciem buzię podczas kichania, często
myją ręce wodą i mydłem.
6.

Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, podręczników, ćwiczeń,

nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy, np. zabawek.
7.

W przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia lub zaobserwowania u

niego objawów chorobowych nauczyciel zgłasza przypadek do sekretariatu i powiadamia
rodzica.
8.

Wyjścia na przerwy międzylekcyjne organizuje nauczyciel (są rotacyjne), uczniowie z

sal nieparzystych wychodzą na przerwy nieparzyste, a z sal parzystych na przerwy parzyste.
9.

Uczniowie danej klasy przebywają podczas zajęć w stałej sali, na wyznaczonym przez

wychowawcę miejscu, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych uczniów.
10.

Uczniowie podczas zajęć nie podchodzą do biurka nauczycieli oraz stanowiska

nauczyciela

wspomagającego,

obowiązuje

odległość

minimum

1,5

metra.

W przypadkach wymagających zmniejszenia dystansu (o czym decyduje nauczyciel),
obowiązkowo należy zasłonić nos i usta.

11.

Uczniowie składają prace pisemne w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela (np. do

szafki), a nauczyciel odbiera prace po 2 dniach.
12.

Lekcje z danego przedmiotu są blokowane.

13.

Po zajęciach nauczyciel dezynfekuje swoje stanowisko pracy.

14.

Nauczyciel podczas przerw sprawuje opiekę nad uczniami w miejscach wyznaczonych

harmonogramem dyżurów.
15. Pierwsze w roku szkolnym zebranie z rodzicami/prawnymi opiekunami odbędzie się w
auli szkolnej (oddziałami), w wyznaczonym terminie.
16.

Informacje

o

postępach

w

nauce

i

zachowaniu

oraz

komunikacja

z rodzicami/opiekunami udzielane będą poprzez e-dziennik (od momentu jego
wprowadzenia) oraz poprzez służbową pocztę elektroniczną.
17. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek bieżącego sprawdzania informacji od Dyrektora
szkoły lub od nauczycieli, odbierania telefonów ze szkoły, lub niezwłocznego oddzwonienia.
18. Konsultacje z nauczycielami mogą odbywać się po uprzednim umówieniu się.
19. Działalność szkolna (wyjścia, wycieczki, imprezy szkolne) – zawieszona jest do odwołania.

