Zasady postępowania dla nauczyciela w czasie
codziennego pobytu w szkole od 01 września 2020 r.
1. Nauczyciel do pracy zgłasza się zdrowy.
2. Nauczyciel nie może mieć objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych, a domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji domowej.
3. Nauczyciel rozpoczyna pracę o 07.45 (dotyczy nauczyciela, który
ma lekcje od 08.00) i przebywa w sali lekcyjnej, aby przyjmować
wchodzących uczniów.
4. Po zakończonej lekcji nauczyciel spędza przerwę z uczniami w
klasie oraz przechodzi do klasopracowni, w której ma następną
lekcję. Nie wolno zostawiać klasy bez opieki w czasie przejścia.
Konieczny kontakt z obsługą lub innym nauczycielem.
5. Zezwala się na wyjście ucznia do toalety w czasie lekcji zawsze
pojedynczo i w maseczkach.
6. Uczniowie spożywają obiady zgodnie z harmonogramem. Jeśli
okienko obiadowe przypada w czasie lekcji, zaleca się robienie
przerwy dla całej klasy.
7. Możliwa jest zmiana klasopracowni w celu realizacji materiału w
salach do przedmiotów ścisłych (biologia, geografia, fizyka,
chemia), plastyki oraz informatyki. Sale I6, II1, II2, II3, II4, II5
są zawsze wolne. Należy jednak pamiętać, że po każdej takiej
lekcji nauczyciel musi zdezynfekować przedmioty oraz
blaty/powierzchnie ławek/stołów w tych klasach.
8. Nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa w czasie lekcji. W
sytuacji korzystania z przestrzeni wspólnej (przestrzeń wspólna
to wszystkie miejsca poza klasopracowniami) należy zawsze
zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą albo maseczką wraz z
przyłbicą.
9. Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły.
10.
Uczniowie świetlicy są odprowadzani przez wychowawcę
świetlicy do drzwi głównych w celu oddania dziecka
rodzicowi/opiekunowi/osobie upoważnionej do odbioru. Zawsze

wtedy należy zapewnić opiekę pozostałym dzieciom w sali
świetlicy.
11.
Są 2 stałe świetlice. W newralgicznym okresie największej
liczby uczniów na świetlicy będą konieczne 3 sale świetlicowe dla
każdego pionu klas. Musi to być jedna z klas lekcyjnych na
parterze.
12.
Należy z klasopracowni usunąć lub uniemożliwić dostęp do
przedmiotów, które nie mogą zostać poddane codziennej
dezynfekcji.
13.
Należy ograniczyć chodzenie uczniów do tablicy. Jeśli jest to
konieczne należy zdezynfekować pisak. Nauczyciel jest
wyposażony w pisaki do własnej dyspozycji, których uczniowie
nie będą używać.
14.
Po każdej lekcji nauczyciel zdezynfekuje ławki uczniowskie
płynem dezynfekcyjnym po uprzednim założeniu rękawiczek
jednorazowych. W każdej klasopracowni będzie płyn
dezynfekcyjny, rękawiczki oraz szmatka do dezynfekcji.
15.
Należy wietrzyć pomieszczenia nie tylko w czasie przerw,
lecz jeśli warunki atmosferyczną pozwolą, to także w czasie lekcji.
16.
W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub u siebie
należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. Dopiero wtedy
zostanie wykonany pomiar temperatury ciała.

