
POWRÓT DO SZKOŁY… 

INFORMACJE DLA RODZICÓW, UCZNIÓW I PARTNERÓW: 

RODZICE: 

- przebywanie rodziców/opiekunów na terenie szkoły będzie odnotowywane w zeszycie wejść. 

- na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby bez objawów chorobowych górnych dróg oddechowych, gorączki, kaszlu, itd. 

- wejścia rodziców/opiekunów na teren szkoły mogą się odbywać tylko w ważnych sprawach, których nie ma możliwości załatwić  

  zdalnie - np. za pomocą poczty elektronicznej czy dziennika elektronicznego; po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem,  

  sekretariatem, dyrekcją, itp.* 

- rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci z klas 1 i grupy 0 wychodzą ze szkoły wyjściem od strony boiska szkolnego. 

- rodzice dzieci z grup 0 proszeni są o przyprowadzanie dzieci w czasie lekcji klas 1-8. 

- przy wejściach do szkoły będą ustawione pudła na korespondencję „rodzic -szkoła”. 

- przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz zakryć nos i usta za pomocą  

  maseczki lub przyłbicy. 

- rodzice/opiekunowie mogą przebywać w szatni w celu pomocy swojemu dziecku zachowując odpowiedni odstęp i nie przekraczając  

  liczby osób w szatni (5 osób na szatnię). 

- rodzice/opiekunowie powinni tłumaczyć zasady związane z COVID-19 swoim dzieciom – prewencja. 

- wyznaczone osoby przez dyrektora (np. woźni) będą odpowiedzialne za przestrzeganie i nadzór w/w przepisów. 

*nie dotyczy rodziców klas 1 podczas miesiąca adaptacyjnego oraz grup 0 

DZIECI/UCZNIOWIE: 

- zostanie zwiększona ilość przerw i zostaną określone godziny dla danej klasy na wydawanie posiłków, aby uniknąć  

  przepełnienia stołówki. 

- zostaną otwarte dodatkowe wyjścia ze szkoły, aby można było sprawniej wyjść na przerwie na świeże powietrze. 

- zostaną usunięte ławeczki z holów, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca i ograniczyć przesiadywanie w grupach. 

- zaleca się aby uczniowie po 12 roku życia na przerwach nosili maseczki lub przyłbice. 

- zaleca się, aby wchodząc do toalet zakładać maseczki lub przyłbice. 

- dezynfekujcie ręce: wchodząc do szkoły,  po skorzystaniu z toalety, po wyjściu z szatni oraz sali informatycznej  i gimnastycznej. 

- unikajcie dotykania okolic ust i nosa rękami. 

- nie witajcie się poprzez podanie ręki itp. 

- nie pożyczajcie niczego od nikogo i nikomu. 

- przerwy spędzajcie na świeżym powietrzu najczęściej jak to możliwe. 

- po każdej lekcji sale lekcyjne będą wietrzone. 

- zachowujcie bezpieczną odległość od innych na przerwach. 

- unikajcie tłoku w toaletach, szatniach, holach. 

- szafki w szatniach zostaną przydzielone w sposób ograniczający przebywanie blisko siebie uczniów poszczególnych klas. 

- w szkole ustawi się kila punktów do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją. 

- gdy źle się poczujesz od razu zawiadom nauczyciela znajdującego się najbliżej Ciebie. 

- Panowie woźni będą pilnować przestrzegania zaleceń. 

- wyznaczone osoby będą mogły dokonać pomiaru temperatury Twojego ciała termometrem bezdotykowym. 

- firma sprzątająca będzie wykonywać systematyczną dezynfekcję newralgicznych miejsc – karta kontroli pomieszczenia. 

- na terenie szkoły będą rozwieszone instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk, ściągania/zakładania maseczki i rękawiczek. 

- na zużyte maseczki i rękawiczki będą przygotowane i oznaczone specjalne pojemniki. 

- nie korzystamy z tabletów w bibliotece. 

- zrezygnujcie z komunikacji zbiorowej jeżeli jest to tylko możliwe. 

PARTNERZY: 

- przebywanie partnerów na terenie szkoły będzie odnotowywane w zeszycie wejść. 

- na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby bez objawów chorobowych. 

- wejścia partnerów na teren szkoły mogą się odbywać tylko w ważnych sprawach, których nie ma możliwości załatwić zdalnie - np.  

  za pomocą poczty elektronicznej. 

- przy wejściach do szkoły będą ustawione pudła na korespondencję „rodzic -szkoła”. 

- przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz zakryć nos i usta za  

  pomocą maseczki lub przyłbicy. 

- wyznaczone osoby przez dyrektora (np. woźni) będą odpowiedzialne za przestrzeganie i nadzór w/w przepisów. 
 

 

ZALECENIA I WYTYCZNE BĘDĄ NA BIEŻĄCO ANALIZOWANE, USZCZEGÓŁAWIANE I DOSTOSOWYWANE DO SPECYFIKI NASZEJ 

SZKOŁY PO CZYM PRZEKAZYWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ POPRZEZ STRONĘ WWW SZKOŁY, POCZTĘ E-MAIL I E-DZIENNIK. 


