Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych edukacji
wczesnoszkolnej (kl. I-III) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9
w Rybniku
( na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych,
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19)
Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

 Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych w szkole podstawowej.

 W grupie może przebywać do 12 uczniów (4 m2 na 1 osobę).
 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów - min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

 Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 Uczniów będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu
pomiędzy nimi.

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru (przedsionek szkoły) z zachowaniem zasady– jeden
rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy
czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk - wszystkie osoby
wchodzące do szkoły zobligowane do skorzystania.

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

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 Każdy Rodzic/Opiekun prawny winny jest podać wychowawcy aktualny nr
telefonu, pod którym będzie dostępny w razie konieczności.

 Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki) a rodzic /opiekun
prawny zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji w celu pilnego
odebrania ucznia ze szkoły.

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel
dokona pomiaru temperatury ciała dziecka /po uzyskaniu pisemnej zgody
rodzica/opiekuna prawnego/.

 Uczniowie, przebywające w szkole na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie
są

zwolnione z realizacji edukacji zdalnej. Sposób realizacji edukacji zdalnej

zostanie uzgodniony z wychowawcą klasy.

