Załącznik nr 1
Organizacja zajęć klas I-III w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
od 04 maja 2021 roku do odwołania na podstawie Wytycznych MEiN, MZ, GIS
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel, pracownik bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
3. W celu ochrony rozprzestrzeniania epidemii koronawirusa wprowadza się zakaz
wchodzenia rodziców na teren szkoły, również boiska w czasie przyprowadzania
dzieci i odbierania przy ul. Farnej i Poznańskiej. Zakaz nie dotyczy rodziców oddziałów
przedszkolnych, którzy odbierają i doprowadzają swoje pociechy do wejścia budynku
oraz rodziców odbierających uczniów z zajęć w świetlicy.
4. Do szkoły przy ul. Poznańskiej opiekunowie przyprowadzają dzieci na boisko 5 -10 minut
wcześniej przed rozpoczęciem zajęć wejściem na boisko od zakładu CHEMOS lub
wejściem od parkingu szkolnego. Na boisku , przy wyznaczonym miejscu ( przy windzie
lub przy wejściu od strony świetlicy) na uczniów czekają wychowawcy klas i po
ustawieniu wprowadzają podopiecznych do budynku szkoły.
5. W razie nagłej konieczności opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
( sekretariat, korytarz), 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).
6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i
ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
7.

Szybka, skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia a nauczycielami / wychowawcami
odbywa się za pomocą dziennika Librus lub kontaktu telefonicznego z sekretariatem
szkoły lub wychowawcą. W razie zmiany numeru telefonu należy niezwłocznie
poinformować o tym fakcie wychowawcę w celu uaktualnienia w dzienniku Librus.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

8. Przed wejściem do szkoły uczniom i pracownikom zostanie zmierzona temperatura.
Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie wyraża zgody na mierzenie dziecku temperatury,
zobowiązany jest napisać oświadczenie do wychowawcy klasy.
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9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
10. Organizacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych. Sale i węzły
sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku szkoły.
11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z
pozostałymi klasami.
12. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
13. By zapewnić bezpieczeństwo i reżim sanitarny zajęcia w klasach 1-3 odbywają się w
dwóch budynkach : przy ul. Farnej i Poznańskiej.
Harmonogram czasu pracy :
ul. Farna
Oddziały 0 - rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 07:45, czas zajęć 07:00- 16:00,
( świetlica do 16:30)
Klasy I - rozpoczęcie zajęć 08:00, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 09:00
Koniec 4 lekcji- 11:35
Koniec 5 lekcji- 12:30
Koniec 6 lekcji-13:25
1a- sala 208
1b-sala 202
1c- sala 209
1d- sala 201
1e- sala 6
Klasy II - rozpoczęcie zajęć 08:10, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 09:00
Koniec 4 lekcji- 11:45
Koniec 5 lekcji- 12:40
Koniec 6 lekcji-13:35
2c- sala 9
2b-sala 5
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ul. Poznańska
Klasy II - rozpoczęcie zajęć 08:10, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 09:00
Koniec 4 lekcji- 11:45
Koniec 5 lekcji- 12:40
Koniec 6 lekcji-13:35
2a- sala 8
2d- sala 7
Te dwie klasy ustawiają się na boisku i wraz z wychowawcą wchodzą do sali wejściem
obok windy.
2e- sala 5 - ustawia się na boisku i wraz z wychowawcą wchodzi do sali wejściem od
strony sali gimnastycznej.
Klasy III
3a, 3b- rozpoczęcie zajęć 08:00, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 09:00
Koniec 4 lekcji- 11:35
Koniec 5 lekcji- 12:30
Koniec 6 lekcji-13:25
3a- sala 203
3b-sala 205
Klasy ustawiają się na boisku i wraz z wychowawcą wchodzą do sali wejściem obok
windy.
3c, 3d- rozpoczęcie zajęć 07:50, przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 09:00
3c- sala 1
3d- sala 10
Koniec 4 lekcji- 11:25
Koniec 5 lekcji- 12:20
Koniec 6 lekcji-13:15
Klasy 3c,3d ustawiają się na boisku i wraz z wychowawcą wchodzą do sali wejściem od
sali gimnastycznej.
Lekcje języka angielskiego i religii odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na
Librusie.
Przerwy między zajęciami regulują wychowawcy klas w zależności od organizacyjnego
czasu pracy na zajęciach i sytuacji epidemicznej na boisku szkolnym. Dzieci korzystające
z obiadów szkolnych przy ul. Poznańskiej zostaną przyprowadzeni do stołówki przez
pracowników obsługi w godz. 11:30-12:00, a przy ul. Farnej korzystanie z obiadów
odbywa się wg dotychczasowych zasad.
14. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
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15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
16. 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. Przybory i podręczniki
można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
19. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację
wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są
wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk
regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice zostaną wietrzone (nie rzadziej, niż co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
23. Biblioteka szkolna funkcjonuje wg zasad i ustalonego harmonogramu opublikowanego w
dzienniku Librus, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotece.
Higiena
1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2.

Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane
są do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa
oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
4. Sale lekcyjne zostaną wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w pomieszczeniu, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
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Gastronomia
1. Obiady będą spożywane wg ustalonego harmonogramu, podanego przez wychowawców
( w godz.11:30-12:00).
2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z
zachowaniem dystansu.
3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i
higienicznego spożycia posiłku.
4. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
Informacje dodatkowe:
1.Osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem przebywająca
na terenie szkoły natychmiast zostaje odizolowana od osób zdrowych do izolatorium- sala
206 - ul. Poznańska, sala 207 – ul. Farna
2.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz do procedur, które
zostały opublikowane na stronie szkoły spopalenica,pl
3.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Załączniki – instrukcje

a) mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
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