Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami
w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku

1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakaźnej. Konsultacje grupowe odbywają się w grupach do 12 osób.
2. Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się wg ustalonego harmonogramu.
3. Uczniowie przychodzą przed szkołę 3-5 minut przed godziną rozpoczęcia
zajęć, przestrzegając obowiązujących środków bezpieczeństwa (osłona na usta i nos,
rękawiczki, dystans 2m) i czekają w oznaczonym miejscu na nauczyciela.
4. Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
5. Uczeń klasy IV – VIII, samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie
uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne osoby, nie będzie
przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie
i poproszony o odebranie dziecka z placówki.
6. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało symptomy choroby
zakaźnej, jest zobowiązany poinformować nauczyciela/wychowawcę i dyrektora szkoły
o stanie zdrowia dziecka.
7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 3 minuty przed rozpoczęciem zajęć wraz
z uczniem/uczniami przemieszcza się do sali, która została przydzielona danej grupie
lub danemu uczniowi. Uczniowie nie korzystają z szatni.
8. Wszystkie zajęcia danej grupy odbywają się w tej samej sali.
9. Każdy uczeń ma przydzielone stałe miejsce/stolik w sali na wszystkie zajęcia.
z uwzględnieniem zasad: 4m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami
i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
10.
Uczeń przynosi na każde zajęcia wskazane przez nauczyciela pomoce dydaktyczne
(podręcznik, zeszyt, przybory do pisania i rysowania,...) i po zajęciach zabiera je do domu.
11.
Na początku zajęć nauczyciel przypomina uczniom o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa i ich zasadności (dystans, środki ochrony, częste mycie rąk, nieużyczanie
innym uczniom przyborów lub podręczników, nie podawanie ręki na powitanie, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub
kasłania, unikanie skupisk ludzi).
12.
Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów przed szkołę,
przypomina im o przestrzeganiu obowiązujących środków bezpieczeństwa (osłona na usta i
nos, rękawiczki, dystans 2m).
13.
Po każdych zajęciach następuje sprzątniecie i wietrzenie sali, w tym przetarcie
środkiem dezynfekcyjnym klamek, stolików i krzeseł zajmowanych przez uczniów,
stanowiska nauczyciela oraz zmycie podłogi.
14.
Każdy nauczyciel przed pierwszymi zajęciami pobiera środki ochrony osobistej:
przyłbicę, rękawice oraz mazaki i gąbkę do tablicy suchościeralnej, których nie użycza
innym osobom.
15.
Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania procedur obowiązujących w szkole.

