Nauczanie hybrydowe i stacjonarne w

Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła
Adamowicza w Gdańsku )aktualizacja 17.05.2021
Organizacja zajęć w szkole
Ogólne zasady:

Dystans



minimalna odległość pomiędzy osobami:
1,5 metra.

Dezynfekcja



przed i po zajęciach mycie powierzchni
detergentem

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena



częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk),
ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka



w przestrzeniach wspólnych, gdy nie
można zachować dystansu pomiędzy
grupami.

Wietrzenie



przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a
także w dni wolne od zajęć.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz
pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami
indywidualnymi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą
przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w
pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania
dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na
teren szkoły, zachowując zasady:

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do
zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa)
oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki
chirurgiczne).
6. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.
7. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w
szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
10. Spożywanie ciepłych posiłków dostarczanych do szkoły przez firmę cateringową
odbywa się jedynie na długiej przerwie w miejscach do tego wyznaczonych – stoły
na korytarzu szkoły, z bezwzględnym zachowaniem odległości 1,5 m.
11. Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku przebywają jedynie w
skrzydle A i skrzydle D na poziomie 200 budynku WNS.
12. W czasie przerw zaleca się przebywanie za zewnątrz budynku, na terenie
EkoParku.
13. Na zajęcia z informatyki uczniowie udają się jedynie pod opieką nauczyciela.
Wytyczne opracowano na podstawie wskazań MEiN, MZ i GIS.
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