Zał. nr 3
Regulamin organizacji pracy w klasach IV - VIII
obowiązujący od 1 września 2020 r.
w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie

Ogólne zasady postępowania:


Do szkoły uczęszczać może uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub izolacji.



Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
Przebywanie rodziców/ opiekunów na terenie szkoły możliwe jest
tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora.



Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani
przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji..
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.



Po wejściu do budynku należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.



Opiekunowie odprowadzający
przestrzegać zasad:

i

odbierający

uczniów

muszą

o 1 opiekun z dzieckiem,
o zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.
1, 5 m,
o zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1, 5 m,
o opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli
(obowiązek zakrywania ust i nosa, używanie rękawiczek
jednorazowych, dezynfekcja rąk)


Zajęcia lekcyjne dla klas IV –VII rozpoczynają się o godzinie 8.00.
Nie dopuszcza się pobytu ucznia na terenie szkoły wcześniej niż 15
minut przed rozpoczęciem zajęć z wyjątkiem dzieci uczęszczających
do świetlicy szkolnej.



W miarę możliwości kontakt z opiekunami ucznia będzie odbywał się
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.



Po zakończeniu swoich zajęć uczniowie niezwłocznie opuszczają
teren szkoły. Wyjątkiem są dzieci objęte opieką świetlicową.

Zasady obowiązujące na zajęciach lekcyjnych i przerwach
śródlekcyjnych:

1.

Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się pod salą lekcyjną,
zachowując między sobą dystans min. 1,5 m.

2.

Uczeń zobowiązany jest zobowiązany do przestrzegania zasad
higieny osobistej (tj. często myć ręce wodą z mydłem lub
dezynfekować odpowiednim środkiem, zasłaniać usta i nos podczas
kichania i kaszlu oraz nie dotykać nosa, oczu i ust).

3.

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

4.

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.

5.

Nauczyciel powinien
poruszanie się po sali.

6.

Uczniowie nie podchodzą do biurka nauczyciela.

7.

W razie konieczności nauczyciel może podejść do ławki ucznia.

8.

Należy często wietrzyć sale lekcyjne, co najmniej raz na godzinę.

9.

Uczniowie przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do

do

niezbędnego

minimum

ograniczyć

zachowania dystansu społecznego.
10. Przerwy

odbywają

się

w

systemie

rotacyjnym,

pod

opieką

nauczycieli.
11. W przestrzeni wspólnej (tj. korytarze, toalety, szatnia, biblioteka
szkolna) uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zasłaniania ust
i nosa. Zasada ta obowiązuje też w trakcie uroczystości szkolnych.
12. W miarę możliwości uczniowie będą często przebywać na świeżym
powietrzu.
13. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, zostanie on odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu z zachowaniem min. 2 m odległości od
innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic lub opiekun
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

