ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PLACÓWCE
w roku szkolnym 2020/2021

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OD 18.01.2021
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji. Przy wyniku powyżej 38°C, kaszel, duszności należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, niezwłocznie powiadomić rodziców w
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i
stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia) oraz w trakcie apeli, uroczystości
szkolnych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dystans społecznego podczas przebierania
się dzieci w szatni.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust..
Po wejściu na teren szkoły uczeń musi natychmiast zdezynfekować ręce.
Jeżeli pracownik szkoły lub nauczyciel zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcje dróg oddechowych, jest zobowiązany do zmierzenia temperatury.
.
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 powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
W szkole nie organizuje imprez o charakterze ogólnoszkolnym np. akademii, apeli,
wycieczek, wyjazdów, dyskotek.
Przerwy uczniowie spędzają na wyznaczonym korytarzu z zachowaniem dystansu
społecznego i maseczką bądź przyłbicą na twarzy.

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.
W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawie szczegółowych zasad
zapewnienia bezpieczeństwa szkoła zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.
W przypadku zaobserwowania przez nauczyciela lub zgłoszenia przez ucznia złego
samopoczucia podczas zajęć lekcyjnych nauczyciel powiadamia telefonicznie sekretariat
szkoły.

