Szkoła Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem
Procedura dot. organizacji konsultacji w klasach IV-VIII
1.
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły
w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin
ósmoklasisty.
2.
Od 1 czerwca br. uczniowie klas od IV-VIII mają możliwość korzystania z konsultacji ze
wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
3.
Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
4.
Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.
5.
Rodzice i uczniowie uzgadniają termin konsultacji z konkretnym nauczycielem:
telefonicznie, mailowo, poprzez e-dziennik).
6.
Dokładny harmonogram konsultacji z poszczególnymi nauczycielami zostanie przesłany
rodzicom i uczniom poprzez e-dziennik i na stronie internetowej szkoły.
7.
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 mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8.
Uczeń posiada własne wyżywienie-suchy prowiant.
9.
Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnych do potrzeb - różne godziny
przerw tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
10.
Nauczyciele będą ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
11.
Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12.
W szatni dla uczniów wykorzystywany jest co drugi boks.
13.
Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się procedurami bezpieczeństwa na terenie szkoły.
14.
Przyjście ucznia do szkoły jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na pomiar temperatury.
15.
Uczniowie są badani przed wejściem do szkoły za pomocą termometru bezdotykowego i dezynfekowanego po użyciu w danej grupie.
16.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
17.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
18.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady
– jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawicz- ki jednorazowe lub dezynfekcja rąk w wyznaczonych obszarach). Przed wejściem do szkoły znajdują się pasy co
2 metry.

Postępowanie w przypadku niepokojących dolegliwości
u ucznia
1.
Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń nie może przychodzić do szkoły.

3.
Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu (izolatce- sala 33) i niezwłocznie powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz organów, z którymi należy się
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID
1.
Rodzice/opiekunowie dzieci zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni wysyłać dziecka do szkoły, pozostawić go w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że dziecko może
być zakażone koronawirusem.
2.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.
3.
W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od grupy. Nie przyjmuje się kolejnych grup uczniów, powiadomiona zostaje właściwa powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5.
Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.
Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i wykonuje zalecenia zgodne do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

