NAUCZANIE STACJONARNE W KLASACH 1 - 2 OD 25 MAJA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW
IM. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA W RZESZOWIE
PROCEDURY – ORGANIZACJA PRACY – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Podstawa prawna
Działając na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia
15.05.2020, które mówią o zasadach organizacji zajęć, informuje się, iż rodzice zobowiązani
do powrotu do pracy mogą liczyć na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć
dydaktycznych prowadzonych na terenie szkoły z uwzględnieniem limitu osobowego na
klasopracownie według których:


W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.



Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.



Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
1 osobę
Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.











W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
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.
W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (nie więcej niż 26) według
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639). Po każdych
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na
osobę.

Poniżej link do wytycznych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Organizacja pracy – Informacje szczegółowe
Szkoła będzie otwarta w godzinach od 6:30 do 17:00 (od poniedziałku do piątku).
■ Będzie obowiązywał plan lekcji z przed pandemii, który jest umieszczony na stronie szkoły

(zakładka - szkoła/plan lekcji). Wszystkie zajęcia wynikające z planu lekcji będą
realizowane, dotyczy to także podstawy programowej.

■ Świetlica szkolna będzie otwarta od 6:30 do 8:00 oraz od 11:40 do 17:00.
■

Rodzice są zobowiązani do punktualności i szanowania czasu pracy nauczycieli i
pracowników obsługi.

■

Rodzice (prawni opiekunowie) oraz dzieci zobowiązani są do zakrywania nosa oraz ust, a
także do noszenia rękawiczek ochronnych w drodze do szkoły, oraz w czasie powrotu z
niej. Podczas zajęć dzieci nie są już do tego zobowiązane. Rodzice poruszają się po szkole
w maseczkach.

■

Po przyjściu do szkoły rodzice/opiekunowie i uczniowie zobowiązani są do umycia rąk
płynem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest przy drzwiach wejściowych, oraz
dodatkowo w salach lekcyjnych. Dopiero po wykonaniu tej czynności można przejść do
dalszej części szkoły. Przy portierni będzie mierzona temperatura bezdotykowym
termometrem.

■

Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły powinni zachować odstęp 2 metrów od
osób tam przebywających, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Na 15 m2 w placówce, powinien
przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

■

Posiłki będą spożywane w mniejszych grupach, tak by mogła być utrzymana odpowiednia
odległość między nimi.

■

Zabrania się przyprowadzania do szkoły dzieci chorych oraz takich, w których
domach osoby objęte są kwarantanną, czy w niedalekiej przeszłości miały kontakt z
osobą zarażoną koronawirusem.

■

Aby ograniczyć ilość osób przebywających w szkole zaleca się by dziecko było
przyprowadzone i odebrane ze szkoły tylko przez jednego rodzica (opiekuna). Zaleca się
również, by opiekunem odpowiedzialnym za przeprowadzenie dziecka nie była osoba z
grupy ryzyka.

■

Klasy będą liczyć od 12 do 14 uczniów.

■

Uczniowie, którzy pozostają w domu mają nauczanie zdalne.

■

W przypadku wykrycia u dziecka jakichkolwiek objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, dziecko takie będzie niezwłocznie odizolowywane i czekać będzie na
odbiór przez rodzica, opiekuna.

■

Rodzice zobowiązani są do częstego uwrażliwiania dziecka na konieczność częstego mycia
rąk, czy zachowania należnej ochrony przy kichaniu, kaszlu. Należy także uzmysłowić
dziecko, by w czasie przebywania w szkole z rówieśnikami zachowało od nich bezpieczną
odległość.

■

Rodzice, którzy zdecydują się w późniejszym terminie przyprowadzić dziecko do
szkoły mają obowiązek poinformować dyrekcję szkoły nie później niż trzy dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia nauki.

