Procedury dla nauczycieli.
Nauczycielu,


Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone (procedury na stronie internetowej szkoły).



Do pracy przychodź zdrowy, jeżeli masz dolegliwości zdrowotne zawiadom dyrektora
szkoły lub sekretariat jak najwcześniej. Zasięgnij porady lekarza POZ.



Systematycznie zapisuj frekwencję uczniów na lekcjach!!! W przypadku zajęć
pozalekcyjnych notuj w dzienniku papierowym gdzie, kiedy (godz. i dzień) i kto był
obecny na zajęciach na bieżąco.



Koniecznie odbierz od rodzica zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli
zajdzie taka konieczność oraz uaktualnij telefony kontaktowe do rodziców.



W pierwszym tygodniu września zdiagnozuj uczniów w zakresie posiadanego sprzętu
komputerowego, zasięgu Internetu oraz zakresu materiału z czasu zdalnego
nauczania.



Noś maseczkę przemieszczając się po korytarzach szkoły oraz podczas pełnienia
dyżurów.



Bądź czujny podczas dyżurów na boisku szkolnym.



Dopilnuj, aby uczniowie nosili maseczki na przerwie.



Dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.



Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.



Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.



Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym
ustal bezpieczną zasadę wchodzenia i wychodzenia z zajęć (podział szkoły na sektory)
oraz korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć z zachowaniem dystansu
społecznego.



Klas pierwszych odbieraj rano dzieci od rodziców przy wejściu bocznym do szkoły i po
zakończonych zajęciach odprowadzaj dzieci (dzieci wychodzą pod opieką nauczyciela
mającego ostatnią lekcję) oraz przekaż rodzicom przy tym samym wejściu.



Wychowania fizycznego dopilnuj, aby uczniowie przebierali się na zajęcia wych.
fizycznego w szatni po zakończonej przerwie i przeprowadź bezpiecznie uczniów do
Sali gimnastycznej lub na boisko.



Jeżeli dziecko poczuje się źle i poinformuje Cię o tym, zgłoś to do sekretariatu lub
pedagoga lub dyrektora lub wicedyrektora szkoły, aby dziecko odizolować od grupy
i powiadomić rodziców.



Dbaj o swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

Procedury dla uczniów.
Uczniu,


Witaj w szkole po długiej przerwie. Na teren szkoły wchodzą tylko osoby zdrowe!!!



Jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji
nie przychodź do szkoły. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.



Do szkoły wchodź wyznaczonym wejściem i zdezynfekuj ręce.



Noś maseczkę podczas przebywania na korytarzach szkolnych.



Jeśli poczujesz się źle poinformuj o tym nauczyciela. Będziesz miał zmierzoną
temperaturę i poczekasz w izolacji na przyjście rodzica.



Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów oraz posiłek. W szkole
nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.



W drodze do i ze szkoły oraz na boisku szkolnym zachowuj dystans społeczny.



Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.



Z szatni korzystaj zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wychowawcę ( sektory).



Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.



Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.



Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.



Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi
zasadami wypożyczania książek .



Przerwy spędzaj w wyznaczonych miejscach i korzystaj z wyznaczonych wyjść:
Klasy

Miejsce przerwy

Wyjście na boisko

Ia, Ib,Ic, IIa, IIb, III a, III c

dolny korytarz nowej szkoły

przy sali gimnastycznej

IIIc, VIc, VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa górny korytarz nowej szkoły przy świetlicy
IVa, IVb, VIb, VIIIb

górny korytarz starej szkoły

ze starej szkoły

Va, VIa, III bs

dolny korytarz starej szkoły

wyjście ewakuacyjne

I bs, IIa bs, IIb bs

branżowa szkoła

wyjście ze szkoły

Procedury dla biblioteki szkolnej.
1. Z biblioteki szkolnej można korzystać po uprzednim
skontaktowaniu się e-mailowo z bibliotekarzem.
2. Biblioteka jest czynna od godz. 900 do 1400 codziennie.
3. Zwrot książek następuje w Sali nr 14 przy wejściu do
biblioteki(tzw. „ droga brudna”) w wyznaczonych godzinach.
4. Do zwracanych książek należy dołączyć kartkę z imieniem i
nazwiskiem ucznia oraz datą zwrotu książki.
5. Książki leżakują w sali nr 14 przez 5 dni.
6. Wypożyczanie książek - tzw. ”droga czysta” w bibliotece
szkolnej.
7. Zachowujemy wszystkie zasady sanitarno-epidemiologiczne
zapisane w procedurach ogólnych dla szkoły.
8. Jeśli będziesz miał jakiś problem, to zwróć się o pomoc do
bibliotekarza ( Pani Krystyna Król i Pan Tomasz Warczak) przez
e-dziennik.

