PROCEDURY FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW NA TERENIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 260 W WARSZAWIE
w trybie stacjonarnym, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19
obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.

UCZNIOWIE
WEJŚCIE / WYJŚCIE


Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych,
szczególnie bez objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych
i problemów gastrycznych.



Do szkoły może uczęszczać uczeń,

jeśli w jego domu nie przebywa osoba na

kwarantannie lub osoba będąca w izolacji.


Niedopuszczalny jest udział ucznia w zajęciach stacjonarnych, jeśli w ciągu 24 godzin
przed przyjściem do szkoły podano mu leki przeciwgorączkowe.



Uczeń rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 będzie wpuszczany do budynku szkoły
nie wcześniej niż o godz. 7.30. Uczeń rozpoczynający zajęcia o późniejszej godzinie
do budynku szkoły może wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć (z wyłączeniem
ucznia objętego opieką świetlicy i uczniów klasy 0).



Teren szkoły uczeń opuszcza bezzwłocznie po zakończeniu zajęć.



Po wejściu do budynku szkoły uczeń musi zdezynfekować ręce. Będzie mu mierzona
temperatura.



Szkoła zastrzega sobie prawo do codziennego wykonania uczniowi pomiaru
temperatury termometrem bezdotykowym.



Uczeń, u którego zostanie stwierdzona temperatura powyżej 37º C

zostanie

odizolowany w wyznaczonym miejscu. Rodzice będą o tym fakcie niezwłocznie
powiadomieni i zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka.


Szkoła zastrzega sobie prawo do prowadzenia rejestru stanów podwyższonych oraz
rejestru „nagłego” odbioru dzieci ze szkoły.



Wchodząc na teren szkoły i do budynku szkolnego uczeń ma obowiązek mieć założoną
maseczkę lub przyłbicę. Może ją zdjąć dopiero wtedy, gdy zajmie miejsce w ławce.



Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej określonymi drzwiami.



Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły bez asysty rodziców/opiekunów.



W wyjątkowych przypadkach uczniowi klasy 0 i I może towarzyszyć rodzic
(wyłącznie w tzw. strefie rodzica).



Po wejściu do szkoły uczeń korzysta z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora
szkoły. W szafkach nie zostawia rzeczy potrzebnych na lekcjach w danym dniu.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Każdy uczeń klasy I–III ma przypisaną jedną i tę samą ławkę, zajmuje stałe
wyznaczone miejsce.



Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych na lekcjach przedmiotów, np. zabawek,
gier.



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



Uczniowie nie wymieniają się podręcznikami, przyborami szkolnymi ani innymi
rzeczami np. kanapką, napojem itp.



Podczas lekcji mogą być używane tylko takie pomoce, które można skutecznie
dezynfekować.



Jeżeli uczeń będzie manifestował (symulował) lub przejawiał niepokojące objawy
choroby zostanie odizolowany

w odrębnym pomieszczeniu. O tym fakcie

niezwłocznie zostaną powiadomieni jego rodzice / opiekunowie i zobowiązani do
pilnego odebrania ucznia ze szkoły .


Uczeń podczas kontaktu z nauczycielem powinien zachowywać zalecany dystans.

PRZERWA


Uczeń przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i podczas przerw przebywa na tym
piętrze, na którym odbywać się będzie kolejna lekcja (z wyłączeniem lekcji w-fu).
Nauczyciel dyżurujący może zezwolić pojedynczemu uczniowi na opuszczenie piętra
(do biblioteki lub na parter szkoły).



Na przerwach obowiązuje rotacja klas. Uczeń spędzający przerwę w klasie może
opuścić ją pojedynczo tylko za pozwoleniem nauczyciela.



Uczniowie klas młodszych wychodzą na korytarz z wychowawcą według ustalonego
harmonogramu. W sprzyjających warunkach pogodowych przerwy oraz lekcje
wychowania fizycznego będą odbywać się na świeżym powietrzu.



Uczeń stosuje ogólne zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, nie podaje
ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania



Uczeń unika większych skupisk, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.

STOŁÓWKA


Uczeń korzysta ze stołówki szkolnej wg zasad określonych przez dyrektora szkoły.

RODZICE


Rodzica/opiekuna ucznia obowiązuje ograniczenie pobytu w szkole do niezbędnego
minimum.



Zalecaną formą kontaktowania się rodziców z nauczycielami są wiadomości
przesyłane przez Librusa. Rodzice zobowiązani są na bieżąco (codziennie) sprawdzać
informacje od dyrektora i nauczycieli na stronach internetowych szkoły, Facebooku i
na Librusie.



Rodzice spotykają się na zebraniu z wychowawcą na terenie szkoły tylko we wrześniu.
Wychowawca zobowiązany jest raz w miesiącu (w dniu wywiadówki) przekazać
rodzicom informacje dotyczące działalności szkoły, spraw dotyczących pracy
wychowawczej, ocen itp. korzystając z dziennika elektronicznego Librus lub
prowadząc zebranie on-line.



Indywidualne spotkania nauczycieli/pedagogów z rodzicami odbywają się tylko
i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca spotkania ( przez Librusa).



Rodzicowi wchodzącemu na piętra szkoły towarzyszy nauczyciel/pedagog lub inny
pracownik szkoły.



Rodzice /opiekunowie i osoby trzecie

przebywające na terenie

szkoły muszą

zachowywać ogólne zasady higieny obowiązujące w miejscach publicznych (dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców

wynoszący min. 1,5 m, maseczka ochronna, dezynfekcja rąk lub rękawiczki
jednorazowe).


Rodzice lub opiekunowie ucznia udostępniają szkole (wychowawcy) i na bieżąco
aktualizują numery telefonów do tzw. szybkiej i skutecznej komunikacji.



Rodzice/opiekunowie zawsze odbierają telefon ze szkoły o numerze 22 - 841 60 97.
Jeśli nie mogą odebrać, pilnie oddzwaniają.



W przypadku izolacji dziecka ze względów zdrowotnych, rodzice bez zbędnej zwłoki
zobowiązani są do odebrania dziecka ze szkoły.



Rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania szkoły, jeśli ktoś
z domowników zostanie objęty kwarantanną.

Barbara Rosz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 260
w Warszawie

