Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
W związku z pandemią, mając na względzie bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej, oraz biorąc
pod uwagę możliwości lokalowe szkoły, wprowadzamy obowiązek noszenia maseczek w ciągach
komunikacyjnych szkoły (korytarz, klatka schodowa).
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Szkoła pracuje w godzinach od 700 do 1700.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
3. Rodzice są zobowiązani do codziennego monitorowania stanu zdrowia dziecka.
4. Dzieci do szkoły są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
5. Dzieci, przyprowadzane są do szkoły w maseczce/ przyłbicy.
6. Klasy 1- 3 wchodzą do szkoły głównym wejściem, dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio
na swoje piętro lub do świetlicy szkolnej.
7. Uczniowie klas 1 i 2, którzy rozpoczynają naukę później idą bezpośrednio do harcówki.
8. Klasy 4- 8 wchodzą do szkoły wejściem od podwórka szkolnego, dezynfekują ręce
i udają się bezpośrednio na swoje piętro lub do świetlicy szkolnej.
9. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkolny.
10. Odbioru dziecka dokonuje się przy głównym wejściu do budynku lub bezpośrednio
w harcówce/klasy 2-3/.
11. W ciągach komunikacyjnych wszystkich obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
12. Uczniowie nie powinni przemieszczać się między piętrami z wyłączeniem przerw
obiadowych.
13. Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut.
14. Ze świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności, mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie
mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz dzieci pracowników ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, oraz:
• Dziecko rodziców samotnie je wychowujących i pracujących;
• Dziecko obojga pracujących rodziców.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
16. Wychowawca dokonuje przesiewowego mierzenia temperatury w danej klasie.
Jeżeli temperatura przekroczy 37,5˚ należy postępować zgodnie z ustaleniami.
17. Uczniowie, u których występują objawy choroby są izolowani od rówieśników, rodzice
informowani o stanie zdrowia dziecka i konieczności zabrania dziecka ze szkoły.
18. W razie wystąpienia zakażenia na danym terenie Dyrektor po konsultacji z Organem
Prowadzącym będzie miał do wyboru 3 warianty kształcenia: tradycyjny,
mieszany(hybrydowy) oraz zdalny.

Instrukcje i regulaminy szkolne, dotyczące między innymi pandemii, przedstawione zostaną
w czasie godzin wychowawczych oraz na zajęciach świetlicowych.
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