Zalecenia odnośnie nauczania stacjonarnego w czasie pandemii
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu


Uczniowie

-obowiązkowo posiadają przy sobie maseczki, których niezwłocznie używają, gdy zachodzi ryzyko
zmniejszenia dystansu 1,5 m pomiędzy osobami;
-uczniowie notorycznie kaszlący lub kichający podczas lekcji są niezwłocznie proszeni przez
nauczyciela o założenie maseczki i skierowani do higieny szkolnej; gdy pielęgniarka po
przeprowadzonej diagnozie uzna to za właściwe, uczeń kierowany jest do izolatorium (s.62);
-rodzice ucznia z podejrzanymi objawami są powiadamiani telefonicznie i proszeni o odebranie
dziecka ze szkoły; jeśli jest to niemożliwe, uczeń jest odwożony do domu przy zachowaniu
restrykcyjnych wymogów sanitarnych;
-uczniowie rażąco lub notorycznie nieprzestrzegający zaleceń związanych z reżimem sanitarnym w
szkole będą podlegać karom porządkowym, wynikającym ze Statutu szkoły, jak również kierowane
będą przeciw nim wnioski o karę mandatu do Sanepidu i na policję;


Gabinety

-zajęcia, o ile to tylko możliwe, będą odbywały się w jednym gabinecie, bez konieczności
przemieszczania się klasy;
- czas lekcji będzie w miarę elastyczny (nie będzie dzwonków), tak aby klasy opuszczały gabinety na
przerwy pojedynczo, korzystając równomiernie z sześciu wyjść z budynku (według odpowiedniego
grafiku, dostępnego w gabinecie);
- sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji;
- w każdym gabinecie będzie dostępny płyn dezynfekcyjny do rąk;
- wszyscy uczniowie w trakcie trwania przerwy są zobowiązani opuścić klasę;



Świetlica i biblioteka

- w świetlicy i bibliotece będzie mogła jednorazowo przebywać taka ilość osób, która zapewni
utrzymanie odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami. Dbać o to będą pracownicy
tych instytucji;
- pomieszczenia będą dezynfekowane i wietrzone po każdej lekcji;



Zajęcia wychowania fizycznego

- mogą odbywać się tylko w plenerze (orlik, bieżnia, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko
wielofunkcyjne) z unikaniem kontaktu fizycznego;

- uczniowie korzystają z szatni wchodząc po kilka osób, pod nadzorem nauczyciela;
- pomieszczenia będą dezynfekowane i wietrzone po każdej lekcji;
- w przypadku niepogody nauczyciele w-f są zobowiązani do prowadzenia zajęć stacjonarnych z
wykorzystaniem sal lekcyjnych;



Wejście do szkoły

- żeby umożliwić kontrolę wchodzących, wejście do szkoły będzie możliwe przez: drzwi główne, drzwi
przy windzie oraz drzwi przy dużej sali gimnastycznej;
– wejście odbywa się za okazaniem identyfikatora, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, po
obowiązkowym zdezynfekowaniu rąk;



Sekretariat

- obsługuje maksymalnie 2 osoby na raz;
- osoby czekające w kolejce pod drzwiami sekretariatu są zobowiązane zachować odstęp;



Zakrywanie ust i nosa w szkole

- uczniowie, pracownicy i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania maseczką bądź przyłbicą ust i
nosa podczas wejść i wyjść oraz podczas przebywania na korytarzach szkolnych;
- uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z maseczek bądź przyłbic podczas lekcji;
- darmowe maseczki dla pracowników i nauczycieli wydaje portiernia;



Dyżury na przerwach

- nauczyciele w maseczkach zwracają przede wszystkim uwagę na zachowanie dystansu pomiędzy
uczniami;
- obsługa podczas przerw wietrzy korytarze;



Zielone lekcje

- zalecane jest podczas ładnej pogody wykorzystanie na tzw. zielone lekcje wiaty przy bursie oraz
specjalnie zorganizowanych 2 miejsc do pracy dla maksymalnie 16 osób po przeciwległych stronach
dziedzińca szkolnego (lekcje integracyjne, wychowawcze, konwersacje językowe, itp.);



Osoby z zewnątrz

- w czasie pandemii szkoła maksymalnie ogranicza wejścia na jej teren osób z zewnątrz;
- w pilnych przypadkach osoby podają na portierni: cel wizyty, personalia oraz kontakt ( tel. lub
adres);


Szczepienia

- w połowie września szkoła zaproponuje nauczycielom, pracownikom i uczniom szczepienie aktualną
szczepionką przeciw grypie, które odbędzie się na terenie szkoły w gabinecie higieny.


Wycieczki

- zawiesza się do odwołania zbiorowe wyjścia ze szkoły, wycieczki jedno i wielodniowe, spotkania
integracyjne poza terenem szkoły

