Organizacja zajęć
w Szkole Podstawowej nr 33 w Krakowie
w czasie epidemii
▪ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

▪ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

▪ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

▪ W szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz, których obecność na jej terenie jest

niezbędna, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,

▪ Opiekunowie uczniów umożliwiają stały, szybki kontakt i skuteczną komunikację
z nimi. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny w nagłych przypadkach.

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń jest
odizolowywany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniającym min. 2m odległości od innych osób, a rodzic/opiekun niezwłocznie
powiadamiany jest o konieczności (obowiązku) odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

▪ Organizacja pracy i jej koordynacja, ma na celu umożliwienie zachowania dystansu
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów na w czasie przerw oraz unikanie
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

▪ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

podczas

kichania

i

kaszlu

oraz

▪ 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.

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

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

▪ Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

▪ Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu w czasie zajęć wychowania
fizycznego.

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,

w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

▪ Uczeń zabiera ze sobą do szkoły tylko niezbędne do realizacji procesu

dydaktycznego przedmioty. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach dzieci nie udostępniają swoich zabawek innym, opiekunowie dziecka
dbają o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

▪ Ustalone są zasady bezpiecznego korzystania z szatni. Zał. nr1)
▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. W szkole
funkcjonowania świetlicy. (Zał. nr2)
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▪ W szkole opracowane są opracowane zasady bezpiecznego korzystania ze stołówki
szkolnej (Zał. nr3)

▪ W szkole opracowane są zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych. (Zał. nr4)
▪ W szkole opracowane są zasady pracy biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
(Zał. nr5)

▪ W szkole opracowane są opracowane zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej(Zał. nr6)

▪ W szkole są opracowane procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
(Zał. nr7)

