Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Brzeźnicy
Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
w klasach I-III
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w stałej sali (z wyjątkiem zajęć
ruchowych i komputerowych).
3. Podczas wykonywania swoich obowiązków nauczyciel i uczniowie nie mają
obowiązku zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak
dobrowolnie korzystać.
4. Uczniowie schodzą do szatni samodzielnie (bez rodziców i opiekunów).
5. Przed rozpoczęciem pierwszej lekcji, dzieci oczekują na korytarzu szkolnym
zachowując dystans społeczny. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej
i środowiskowej oczekują na niej aż do dzwonka na lekcję.
6. Uczniowie wychodzą na przerwę zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Jeśli jest możliwość uczeń
może pozostawić materiały plastyczne w indywidualnej półce, szafce.
8. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10. Salę wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
12. Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pobytu
na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu pomiędzy nimi.
13. Regularnie przypomina się dzieciom podstawowe zasady higieny oraz zasady
bezpieczeństwa obowiązujące obecnie. Należą do nich:
− unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
− częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu
z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu),
− niepodawanie ręki na powitanie,

− odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania.
14. Ustala się ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami, tj. kontakt telefoniczny.
15. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych nauczyciel może wykonać pomiar temperatury ciała ucznia.
16. Jeżeli w trakcie pobytu ucznia w szkole wystąpią u niego niepojące objawy infekcji,
uczeń jest natychmiast odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu. Rodzic zostaje zawiadomiony telefonicznie i niezwłocznie odbiera dziecko
ze szkoły.

