PROCEDURY DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I OSÓB
ODWIEDZAJĄCYCH OBOWIĄZUJĄCE W ZSO NR5 W
GDAŃSKU W ZWIĄZKU ZAGROŻENIEM
KORONAWIRUSEM 2021/22
1. Uczeń i nauczyciel i każda inna osoba , która przychodzi do szkoły musi być zdrowa
i nie może przebywać na kwarantannie
2. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, zmierzyć
temperaturę.
3. Osoby, które mają temperaturę ciała 380C lub wyższą nie będą wpuszczanie do
budynku, nie mogą uczestniczyć w jakiejkolwiek formie zajęć.
4. Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godz. 7.25 i 8.15
5. Uczniowie zmieniają sale na zajęcia. Podczas przemieszczania się po szkole
zachowują dystans 1,5m
6. Po dzwonku na przerwę nauczyciel otwiera okno w sali lekcyjnej, w celu
przewietrzenia pomieszczenia i wypuszcza uczniów na korytarz.
7. Korytarze są wietrzone w trakcie lekcji.
8. W salach lekcyjnych rekomenduje się:
a. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co
najmniej 1,5m lub pozostawienie 1 ławki wolnej
b. w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy
ławkami uczniów
c. posiadanie przez ucznia własnych podręczników i przyborów, którymi nie
może się wymieniać z innymi uczniami
9. Rekomenduje się, aby uczniowie i nauczyciele na terenie budynku w miejscach, gdzie
nie jest zachowany dystans społeczny oraz w czasie przerw nosili maseczki.
10. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi wchodząc w strefę uczniów muszą być w
maseczce. Szkoła zapewnia nauczycielom i obsłudze maseczki.
11. Prowadzona jest ewidencja wejść wszystkich interesantów przychodzących do szkoły
(imię i nazwisko + telefon).
12. Interesanci są „odbierani” z dyżurki przez osobę, z którą są umówieni (nie dotyczy
osób udających się do sekretariatu).
13. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, sali
gimnastycznej lub holu obiektu sportowego. Grupy SMS-owe korzystają z hali,
siłowni oraz wyznaczonych szatni. Na zajęciach samoobrony i TiTi nauczyciele
korzystają z sali 204. Sale sportowe powinny być myte przy użyciu wody z
detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
14. Uczniowie przebierają się w szatniach wskazanych przez nauczyciela w-f.
Nauczyciele przydzielając szatnie grupom kierują się zasadami reżimu sanitarnego.
15. Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą ewidencję używanego sprzętu
sportowego oraz jego dezynfekcji – kartę posiada każdy nauczyciel wf w swojej
dokumentacji.
16. Wycieczki i wyjścia uczniów poza szkołę odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie
z aktualnymi wytycznymi MEiN i GIS.
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17. Dopuszcza się możliwość wystawienia ocen z przedmiotów patronackich oraz
wychowania fizycznego na podstawie mniej niż trzech ocen
18. Płyny do dezynfekcji znajdują się:
a.
b.
c.
d.
e.

przy wejściu do szkoły- 2
na każdym piętrze budynku A i B- 6
w centrum sportowym- 1, przy toaletach w CS-1
przy wejściu na stołówkę- 1
na boisku Orlik-1

19. W szkole znajduje się IZOLATORIUM (pok.02) w przypadku podejrzenia
symptomów zachorowania :
a. nauczyciel umieszcza ucznia w izolatorium
b. nauczyciel dzwoni do sekretariatu
c. sekretarz szkoły powiadamia dyrektora lub wicedyrektora, którzy podejmują
odpowiednie działania
20. Z uwagi na konieczność utworzenia 2 stałych grup obiadowych ustala się dzwonki :
0.7.25- 8.10
1.8.15- 9.00
2.9.10- 9.55
3.10.05-10.55
4.11.00- 11.45
5.11.55 – 12.40 – przerwa obiadowa
6.12.55 – 13.40- przerwa obiadowa
7.13.55- 14.40
8.14.45- 15.30
9. 15.35-16.20
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