ORGANIZACJA PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020 -2021

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 189
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE UL. DWÓCH MIECZY 5 W CZASIE EPIDEMII

1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS OD 1 WRZEŚNIA 2020
ROKU.

a. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
b. przy wejściu do budynku szkoły uczniom mierzona jest temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
Uczeń z temperaturą 37ºC i powyżej nie może wejść na teren szkoły.
c. przy wejściu do szkoły uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, osoby z obsługi technicznej obowiązkowo
dezynfekują ręce
d. uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych
e.

opiekunowie odprowadzający dzieci mogą jedynie wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tj. portierni

zachowując zasady:
▪

jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi

▪

dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m

▪

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

▪

opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk

f. osoby trzecie, w tym rodzice uczniów wchodząc do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni lub założenia
rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz do nie przekraczania obowiązujących w szkole stref
przebywania tj. portierni szkoły.
g. uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
h. rodzice, opiekunowie ucznia zobowiązani są do uaktualnienia numerów telefonów kontaktowych oraz e - maili
celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji w sprawie dziecka
i. w razie zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, gorączkę, kaszel uczeń jest odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób - wychowawca nauczyciel prowadzący zajęcia powiadamia
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
j. uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym,
tornistrze. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą
k. zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach lekcyjnych. Do
regulaminu świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii
l. zasady korzystania z biblioteki szkolnej należy uzupełnić o zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii
uwzględniając 2 dniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece
ł. Zobowiązuje się nauczycieli do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć, a pracowników administracji i obsługi do wietrzenia części wspólnych (korytarzy)

2. W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCA ORGANIZACJA PRACY:
▪

GODZINY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:
A. klasy trzecie – rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00
B. klasy drugie - rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.30
C. klasy pierwsze - rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.15
D. klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b – rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00
E. klasy 6a, 6b, 6c, 5a, 5b, 4a, 4b – rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.55

▪

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH
Klasa 1a – sala nr 05
Klasa 1b – sala nr 204
Klasa 2a – sala nr 201
Klasa 2b – sala nr 203
Klasa 3a – sala nr 202
Klasa 3b – sala nr 206
Klasa 4a – sala nr 210
Klasa 4b – sala nr 211
Klasa 5a – sala nr 108
Klasa 5b – sala nr 209
Klasa 6a – sala nr 102
Klasa 6b – sala nr 103
Klasa 6c – sala nr 104
Klasa 7a – sala nr 213
Klasa 7b – sala nr 208
Klasa 7c – sala nr 212
Klasa 8a – sala nr 214
Klasa 8b – sala nr 207
A. Lekcje odbywają się w przydzielonych salach. Do klas wchodzą nauczyciele. Uczniowie nie opuszczają
przydzielonych sal lekcyjnych.
B. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na hali bądź na świeżym powietrzu np. spacer do lasu,
patio. Obowiązkiem nauczyciela jest ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych.
C. Informatyka – zajęcia z podręcznikiem, nauka programowania. Ze względu na ograniczoną liczbę obsługi
nie ma możliwości dokonywania dezynfekcji klawiatury po każdej klasie.

▪

ORGANIZACJA PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
A. uczniowie w czasie przerw mogą przebywać na korytarzu przy przydzielonej sali lekcyjnej
B. uczniowie klas 1-3 przerwy na korytarzy spędzają naprzemiennie pod nadzorem nauczycieli wychowawców,
nie rzadziej niż co 45 minut.
C. przerwa śniadaniowa – uczniowie przebywają w klasach pod nadzorem nauczycieli po drugiej godzinie
lekcyjnej.

▪

ORGANIZACJA PRZERW OBIADOWYCH
A. 11.30 – 11.45 – klasy 3a, 3b, 4a, 4b, 5a – dyżur na stołówce pełnią wychowawcy klas trzecich
B. 11.50 – 12.10 – klasy 2a, 2b, 1a, 1b – dyżur na stołówce pełnią wychowawcy klas pierwszych i drugich

C. 12.30 – 12.45 – klasy 5b, 6a, 6b, 6c, 7a – dyżur na stołówce pełni pani Mroczek, pani Gałan
D. 13.30 – 13.45 – klasy 7b, 7c, 8a, 8b – dyżur na stołówce pełni pedagog szkolny, pani Remiszewska
E. uczniowie zapisani do świetlicy jedzą obiad w godzinach ustalonych przez kierownika stołówki pod
nadzorem wychowawców świetlicy.
▪

CZAS PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W roku szkolnym 2020 – 2021 świetlica czynna będzie w godzinach 7.00 -17.00
3. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

