Załącznik nr 1

Procedura organizacji zajęć dydaktycznych klas I – III obowiązująca w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie - Koźlu
Obowiązuje od 18 stycznia 2021 roku.
1. Uczniowie stosują się do zasad zawartych w Procedurach Bezpieczeństwa.
2. W celu uniknięcia zbyt dużej liczby dzieci w szatni i na korytarzach wprowadza się
różne godziny rozpoczynania zajęć. Wytyczne te są uwzględnione w planie.
3. Wszyscy wchodzący uczniowie i nauczyciele poddawani są pomiarowi temperatury
ciała. Pomiaru dokonują pracownicy szkoły za pomocą termometru bezdotykowego.
Wyniki pomiaru nie są zapisywane. W przypadku temperatury powyżej 38 stopni
uczeń proszony będzie o poczekanie 10 minut w wyznaczonym miejscu. Po tym czasie
dokonany zostanie ponowny pomiar. Jeśli termometr wykaże ponownie 38 stopni
(lub wyżej) zostaną powiadomieni rodzice i poproszeni o zabranie dziecka ze szkoły.
4. Uczniowie klas trzecich wchodzą do szkoły przez wejście C, korzystają z szatni w
pawilonie C. Pozostali uczniowie – wejście A, szatnia w pawilonie B.
5. W szkole jest obowiązek noszenia maseczek w czasie pobytu w częściach wspólnych
(korytarze, świetlica, ciągi komunikacyjne).
6. Poszczególne oddziały mają większość lekcji w przypisanej sali. Wyjątek stanowią
lekcje wf i informatyki. Zajęcia te odbywają w pracowniach komputerowych lub na
sali gimnastycznej.
Przydział sal dla poszczególnych oddziałów:
Lp.

Klasa

Sala

Wychowawca

1

1a

B2

Elżbieta Hołobut

2

1b

B29

Aleksandra Bobińska

3

1c

B24

Ewelina Kruk

4

2a

B8

Aleksandra Niedźwiecka - Streissel

5

2b

B13

Iwona Panicz
1

Uwagi
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6

2c

B21

Agata Zych

7

3a

B23

Violetta Grzesik

8

3b

B1

Barbara Uchman

9

3c

B32

Agata Krukowska

7. Uczeń, który nie jest zapisany do świetlicy przychodzi do szkoły nie wcześniej niż 10
minut przed rozpoczęciem lekcji.
8. Jeśli uczniowie muszą zmienić salę pamiętają o zasadzie dystansu społecznego,
tj. zachowaniu przynajmniej 1,5 m odległości.
9. Wycieczki, wyjścia w plener, wyjazdy
Wyjścia w najbliższą okolicę wskazane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
W czasie wyjazdów, wycieczek, wyjść obowiązują wytyczne wprowadzane przez GIS.
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