Załącznik 2
Procedura organizacji przerw, dyżurów nauczycieli na przerwach
oraz sposobu przemieszczania się po budynku szkoły
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem
zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem – zaleca się jednak, aby uczniowie nie
opuszczali sal bez wyższej konieczności.
5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie
szkoły – to nie wchodzi w rachubę!
6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
7. Na korytarzach oraz terenach zewnętrznych należy dopilnować, aby uczniowie
zachowywali odstęp społeczny. Przemieszczanie się uczniów należy ograniczyć do
niezbędnego minimum.
8. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali
w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innych
oddziałów, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się
wirusa.
9. W częściach wspólnych budynku szkoły (np. korytarze, sekretariat, biblioteka)
zarówno uczniowie, jak i personel szkoły oraz tzw. osoby trzecie zobowiązane są do
założenia na usta i nos maseczki ochronnej/przyłbicy.
10. Wszyscy uczniowie klas I – III, którzy mają przydzielone sale na parterze bloku dla
edukacji wczesnoszkolnej, wchodzą do i wychodzą ze szkoły dolnym wejściem,
oznaczonym jako „C”. Pozostali uczniowie klas I – III oraz korzystający ze świetlicy
wchodzą i wychodzą wejściem głównym, oznaczonym jako „A”. Uczniowie klas
IV – VIII wchodzą i wychodzą wejściem oznaczonym jako „B” (dotychczas służące
tylko jako wyjście ewakuacyjne).
11. Przy wszystkich wejściach oraz przy sekretariacie i na stołówce usytuowane są
dozowniki z płynem dezynfekującym, z których wszyscy wchodzący zobowiązani są
korzystać.

