Aktualizacja procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie.
Data obowiązywania :od 18.01.2021

I Zasady powrotu klas 1-3 do nauczania stacjonarnego .
1 Uczniowie klas 1-3 wracają na naukę do szkoły na zasadach zgodnych z najnowszymi
wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych .
2 Na terenie placówki nadal obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE
PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIESZYNIE
z dnia 1 września 2020 roku ze zmianami.
3 Obowiązuje ogólna zasada- każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole
nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi
klasami.
4 W związku z powyższym klasy 1-3 odbywają przerwy międzylekcyjne z nauczycielem
prowadzącym zajęcia w swoich salach lub schodząc na inne piętro budynku, tak aby
zachować dystans pomiędzy poszczególnymi klasami. Nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacji wczesnoszkolnej sam ustala przerwy dla swoich uczniów.
5. Każda klasa podczas przerw korzysta z osobnych toalet na danym piętrze. Dezynfekcja
toalet odbywa się na bieżąco.
Klasa 1a- I piętro
Klasa 2a- parter
Klasa 3a- II piętro
6 W szatniach uczniowie klas mają jak najmniejszy kontakt ze sobą. Klasy 1a oraz 2a
korzystają z tej samej szatni co do tej pory . Klasa 3a korzysta z szatni klas 4-8 (w szatni
zostają wyznaczone konkretne miejsca dla uczniów).
7 Uczniowie przychodzą na 10 minut przed zajęciami do szkoły i po zakończonych lekcjach
opuszczają teren placówki ( samodzielnie lub pod opieką rodzica/opiekuna zgodnie z
obowiązującymi przepisami).
8 Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się bezpośrednio do szatni, zmienia obuwie i zostawia
okrycia wierzchnie a następnie niezwłocznie udaje się do sali, w której rozpoczyna zajęcia.
9.Nauczyciel w sali lekcyjnej oczekuje na schodzących się uczniów.

10. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 pełnią dyżury z klasami przed swoja lekcją. Nauczyciel
uczący na ostatniej lekcji danej klasy sprowadza uczniów do świetlicy szkolnej i do szatni. W
szatni pełni dyżur dopilnowując aby uczniowie bezpiecznie opuścili budynek szkoły.
11. W szatniach, ciągach komunikacyjnych, toaletach uczniowie zobowiązani są mieć
założone osłony ust i nosa.
12 Dla klas zostaje ustalony indywidualny harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie sprowadza uczniów na obiad i tam pełni
opiekę nad uczniami.
13. Uczniowie powinni jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem. Obowiązuje również
dezynfekcja dłoni płynem dezynfekującym.
14. Uczniowie zapisani na świetlicę szkolną korzystają ze świetlicy na dotychczasowych
zasadach- w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Uprzejmie prosimy aby poważnie rozważyć
korzystanie ze świetlicy szkolnej. Ze świetlicy mogą korzystać tylko dzieci rodziców
pracujących w godzinach pracy szkoły.
15. Obowiązują dotychczasowe zasady wejścia i wyjścia z budynku oraz odbierania dziecka
ze świetlicy szkolnej.

