WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
I. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
WE WROCŁAWIU
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby
uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1
osobę (uczniów i nauczycieli).
5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
9. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
11. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
dystans.
12. Ograniczone zostają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
13. Staramy się zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze
sobą poszczególnych grup uczniów.
14. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
15. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. W szatni wykorzystuje się co drugi boks.
17. Unikamy organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 m.
21. W celu ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,

rodzic będzie mógł wejść do szkoły jedynie w uzasadnionym przypadku za zgodą dyrektora, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
22. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
23. Przed wejściem do budynku konieczne jest skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
można zapoznać się z informacją dotyczącą jego użycia.
24. Stałą procedurą jest regularne mycie rąk wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
25. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
26. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa. Spożywają posiłki pod opieką pracowników szkoły według ustalonego
grafiku.

