Organizacja zajęć na terenie szkoły z uwzględnieniem
wytycznych MENiS, MZ i GIS.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
4. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły dwoma wejściami:
Klasy 1-3 wejściem bocznym
Klasy 4 -8 wejściem głównym.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
6. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania
środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz
przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub
użycie rękawiczek jednorazowych.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń
zostanie odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie
powiadomieni o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
8. Zajęcia będą się odbywać w salach na stałe przypisanych poszczególnym klasom.
9. Na korytarzu podczas przerwy, w jednym czasie mogą przebywać uczniowie maksymalnie
z dwóch równoległych oddziałów.
10. Obowiązuje zakaz gromadzenia się w toaletach i szatniach.
11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (klasy 1-3), w pojemniku na
terenie sali (klasy 4-8).
Na czas pandemii wyłączamy z użycia szafki uczniowskie na korytarzach, z których korzystali
uczniowie klas 4-8.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

14. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,
w czasie zajęć i podczas przerw.
15. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
16. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach
klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
17. Uczniowie mogą przebywać i korzystać z biblioteki na zasadach, z którymi zostaną
zapoznani. Oddane książki obowiązuje 2 dniowa kwarantanna.
18. Jeśli sprawa wymaga osobistej obecności w sekretariacie, rodzice wchodzą na teren
szkoły bocznym wejściem. Obowiązuje osłona nosa i ust.
Rekomendowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
19. Świetlica poranna od godz. 7.05. - uczniowie różnych klas we wspólnej przestrzeni.
Świetlica popołudniowa (po zajęciach ujętych w planie lekcji) do godz. 16.30 z podziałem na
grupy:
- Klasy 1
- Klasy 2
- Klasy 3
- Klasy 4 – 6
W godzinach 16.30 – 18.00 uczniowie różnych klas we wspólnej przestrzeni.
20. Powierzchnie dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi,
według ustalonego grafiku.

