SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY UCZNIOWIE
Z dniem 18 stycznia 2021 r. z zachowaniem obowiązujących
zasad reżimu sanitarnego, w szkole zostaje wznowiona
nauka stacjonarna dla uczniów klas 1 – 3.
Uczniowie klas 4 – 8 nadal uczą się w systemie zdalnym.
Informujemy o obowiązujących od dnia 18.01.2021 r. procedurach
reżimu sanitarnego na terenie placówki zgodnych z aktualnymi
wytycznymi MEiN, MZ i GIS






Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg
oddechowych, bez podwyższonej temperatury.
Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, którego członek rodziny (wspólnie
zamieszkujący) przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i odbierane przez osoby zdrowe, bez
objawów chorobowych górnych dróg oddechowych.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
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: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).




Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce korzystając z dystrybutora
znajdującego się przy drzwiach.
Osoby dorosłe i uczniowie mają obowiązek osłony ust oraz nosa
w przestrzeniach wspólnych szkoły tj. szatnia, korytarze, toalety, biblioteka,
gabinet medyczny przy użyciu indywidualnych środków ochronnych – maseczki,
chusty.



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.



W celu zapewnienia dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenie się
uczniów na terenie szkoły wprowadza się zasady:



Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma
możliwości (lub ma ograniczoną do minimum możliwość) kontaktowania się
z pozostałymi klasami. W tym celu:
1. Klasy rozpoczynają i kończą zajęcia o różnych godzinach (wg obowiązującego
planu - różne godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły).
2.

W szatni dla każdej klasy jest przydzielony oddzielny stojak z wieszakami. Aby
pozostawiane rzeczy nie dotykały się, uczniowie wieszają okrycia na co
trzecim wieszaku.

3.
4.

Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę
możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

5.

Przerwy międzylekcyjne indywidualnie ustalają i organizują nauczyciele
prowadzący zajęcia z klasą (nie rzadziej niż co 45 min).

6.

W stołówce szkolnej dla każdej klasy wyznacza się odrębny przedział
czasowy na spożycie obiadu.



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.



Materiały dydaktyczne i przybory należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usuwane z sali.



Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku ucznia lub w jego plecaku. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.



Infrastruktura szkoły oraz sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany
sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.



Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.



Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.



Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier
kontaktowych.



Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej.



Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.


Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości
w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice należy
wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),
w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.



Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.



Zajęcia pozalekcyjne nie mogą odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III,
tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach,
z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz
dokładne wietrzenie sal.



Z biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać zgodnie z obowiązującym
regulaminem. Obowiązek osłony nosa i ust, dezynfekcji lub umycia rąk,
zachowanie dystansu.



Do gabinetu medycznego lub stomatologicznego uczniowie mogą wchodzić tylko
z osłoną ust i nosa oraz po wcześniejszym umyciu rąk, pojedynczo
z zachowaniem dystansu.

W pozostałych obszarach funkcjonowania szkoły obowiązują procedury i regulaminy
wprowadzone we wrześniu 2020 r. w czasie trwania pandemii covid-19.

Z poważaniem
Dyrekcja Szkoły

