Regulamin organizacji codziennej pracy
Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy
w Częstochowie w warunkach covid-19.
ZASADY
1. Dzieci i uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) nie
przychodzą do szkoły
2. Przy wejściu mają mierzoną temperaturę
3. Jeśli w trakcie zajęć nauczyciel zauważy jakiekolwiek objawy chorobowe,
uczeń jest odizolowany od klasy, a rodzic musi jak najszybciej odebrać
dziecko
PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY
1. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczce, dezynfekują ręce i udają się
do szatni. W szatni wszyscy są w maseczkach!!!
a. Klasy 4-8 na 8.00 (od 7.30 do 7.55)- przebierają się i opuszczają
szatnię. Zakaz przebywania w szatni dłużej niż to konieczne !!!
b. Klasy 1-3 na 8.10 (od 8.00 do 8.10) – przebierają się i podchodzą do
swojego nauczyciela. Nauczyciel każdej klasy przebywa w szatni od
8.00 , czeka na swoją klasę i dba o dystans między klasami
c. tylko w pierwszym tygodniu klasy 1 na 8.20 zbierają się z rodzicami
przed szkolą, stamtąd odbierane są przez nauczyciela (całą klasą) i
prowadzone do szatni
d. Zerówka na 8.15 z rodzicami (wejście od świetlicy)
e. Uczulamy dzieci z klas 1-3 i 0, aby nie przychodziły do szkoły przed
wyznaczonym czasem !!!
2. Maseczkę ściągamy dopiero po wejściu do swojej sali !!!
LEKCJE
3. Każda klasa przebywa tylko w swojej wyznaczonej sali lekcyjnej, opuszcza
ją tylko podczas przerw.
4. Podczas lekcji można zrobić przerwę na krótkie ćwiczenia śródlekcyjne
(max. 5 min) i wietrzenie sali. Klasy, które spędzały poprzednią lekcję w
sali mogą wyjść ćwiczyć na korytarzu.
5. Na lekcje w-f wychodzimy i wracamy z nich z nauczycielem wf.

6. Na lekcje informatyki wychodzimy i wracamy z nich z nauczycielem, który
przychodzi po klasę do sali.
7. Przed wejściem do pracowni komputerowej nakładamy maseczki i
rękawiczki, które używamy podczas całej lekcji, korzystając z
komputerów. Uczniowie z przeciwskazaniami przedstawiają
zaświadczenie lekarskie.
8. Po lekcjach klas 1-3:
 uczniowie ze świetlicy są przekazywani wychowawcy świetlicy
 uczniowie, którzy idą do domu są sprowadzani przez nauczyciela
do szatni i przebrani wyprowadzani są przed szkołę, gdzie
odbierają ich rodzice
PRZERWY
9. Wyjścia na przerwę odbywają się wg grafiku, na korytarzu mogą być tylko
2 klasy w dwóch oddzielnych strefach – jedna w jednym końcu korytarza,
druga w drugim – nauczyciele pośrodku
10. Na przerwie nauczyciele dyżurują przy klasach, z którymi mieli lekcje :
 na korytarzu (jeśli klasy wyszły),
 w sali przy biurku (jeśli klasa spędza przerwę w sali).
11.Okna na przerwie muszą być otwierane zarówno w klasach, z których
dzieci wyszły, jak i tych w których zostały.
12.Uczniowie cały czas mają maseczki przy sobie i zakładają je kiedy zbliżają
się do nauczyciela (zarówno na lekcji jak i na przerwie)
13.Po dzwonku na lekcje uczniowie siadają w ławkach i dopiero wtedy
nauczyciele kończą dyżur i udają się do klas, z którymi mają kolejne
lekcje.
OBIADY
14. Na obiad i w drodze z obiadu uczniowie idą w maseczkach , zdejmują ją,
kiedy usiądą przy stoliku.
15. Przerwy obiadowe :
 11.30 - 11.50 obiad dla klas 4a, 4b, 4c, 5a
 12.35 - 12.55 obiad dla klas 6a,6b,6c,7a,7b,7c,7d,8a,8b
16.Uczniowie siadają klasami przy oznaczonych stolikach ( nie stoją ani w
kolejce do biurka, ani w kolejce do okienka)
17.Po skończonym obiedzie odnoszą naczynia do okienka i udają się do
swojej klasy

ŚWIETLICA
18.Grupy świetlicowe
 GRUPA I - klasy 1a i 1b,
 GRUPA II i GRUPA III - klasy 2a,2b,2c
 GRUPA IV - klasy 3a ,3b
19.Grupy przebywają oddzielnie do godziny 13.45, później będą łączone w
jedną grupę.
20.Odbieranie uczniów - rodzice nie wchodzą do szkoły . Zgłaszają na
portierni po którego ucznia przyszli i czekają, aż pracownik szkoły go
przyprowadzi.

