Aktualizacja Procedur organizacji zajęć dla uczniów klas 1-3 Szkoły
Podstawowej nr 1 w Myślenicach od dnia 18.01.2021 r.
§1
1. W Procedurach organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach od
1 września 2020 r. opartych na ogólnych wytycznych GIS MZ i MEN, mające zminimalizować
niebezpieczeństwo w szkole w związku zagrożeniem Covid-19. z uwzględnieniem specyfiki
szkoły, stanowiące Załącznik nr 1 do zarządzenia nr2/2020/2021 z dnia 01.09.2020 r. zostają
wprowadzone aktualizacje wynikające z nowych wytycznych MEiN , MZ i GIS .
§2
1.Zmiany aktualizacje Procedury organizacji… wynikające z nowych wytycznych MEiN , MZ i
GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r stanowią Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 14/2020/2021. Są to następujące zmiany:

1) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
2) Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do
minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
3) Każda klasa będzie miała ustalony indywidualny harmonogram tygodnia
uwzględniający, m.in.:
− godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
− korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
− korzystania ze stołówki szkolnej,
4) Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
5) W celu bezpiecznego korzystania z szatni szkolnej zostaną przydzielone uczniom
dodatkowe pomieszczenia, wprowadzone będą różne godziny przychodzenia uczniów
do szkoły zgodnie z harmonogramem tygodnia, aby kontakt dzieci z różnych klas był
jak najmniejszy.
6) Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości w grupach uczniów z danej
klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są
wykorzystywane do bieżącej nauki.

7) Korzystanie z biblioteki odbywać się będzie według obowiązujących zasad
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
8) W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –
obowiązek osłony ust i nosa.
9) Posiłki będą spożywane na stołówce szkolnej zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
Spożywanie posiłków odbywać się będzie w tych samych grupach (klasach) i z
zachowaniem dystansu.
10) Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
11) W stołówce dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną ( ob. obsługę stołówki).
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