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Zasady funkcjonowania

Szkoły Podstawowei im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej
w okresie pandemii w roku szkolnym ZO2U7IOż2
Podstawa prawna: Wytyczne MEN, MZ iGlS dla publicznych iniepublicznych szkół
placówek od ]- września}OżLr.
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ZASADY WEJŚCH NA TEREN SZKOŁY l OCZEK|WANIA NA ROZPOCZĘCIE Zp'l,ĘĆ

1,

3.

Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów

chorobowych,
jest
przypadku
W
ucznia, który choruje na alergię, wymagane
stosowne zaświadczenie

Jeżeli członkowie rodziny ucznia {domownicy) przebywają na kwarantannie, uczeń nie
może przyjśćdo szkoły. O nałożonej na rodzinę ucznia kwarantannie należy telefonicznie
poinformować dyrektora szkoły.
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe. Osoby te
nie wchodzą na teren szkoły, pozostają przy wyznaczonych wejściach,przestrzegając
przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4, Uczniowie do szkoły wchodzą i wychodzą:

- wejściegłówne - uczniowie klas 4,7a,7b, 8a, 8b,
wejścienr 2 - wejścieod strony parkingu - uczniowie klas 5,6,
wejścienr 3 - wejściedla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
wejścienr

1

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej
( zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma
możliwościzachowania dysta nsu,

6, Dzieci wchodzą do szkoły w maseczce. Po wejściudo klasy ściągająmaseczkę. W zajęciach
lekcyjnych mogą uczestniczyć w maseczkach lub bez.
7. Osoby dorosłe, które potrzebują wejśćdo szkoły np: w celu załatwienia spraw wchodzą
przez wejście od strony parkingu i mają zalożonąmaseczkę.

B. Uczniowie, którzy nie uczęszczajądo świetlicyszkolnej, przychodzą do szkoły najwcześniej
o godz. 7.30 i po skorzystaniu z szatni udają się do swoich klas. Świet|ica szkolna czynna
jest od godziny 7.00 i przychodzą do niej tylko zakwalifikowani uczniowie.
9. Uczniowie rozpoczynający lekcje później przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut
przed rozpoczęciem zajęć. Wyjątek stanowią uczniowie dojeżdżającyautobusem
szkolnym oraz zapisani do świetlicy szkolnej. Po wejściu do szkoły, uczniowie
rozpoczynający lekcje w póŹniejszym czasie, udają się do świetlicy,gdzie oczekują na
zajęcia.
10. Podczas oczekiwania na zajęcia uczniowie pozostają

w miarę możliwościprzed salą w

której mają lekcje, zachowując dystans. Zakazuje się przemieszczania pomiędzy piętrami
podchodzenia do innych zespotów klasowych.

salą, w której mają lekcje, zachowując dystans.
tż. Bezwzględnie obowiązują w szkole ogólne zasady higieny:
1].. Uczniowie spędzają przerwy przed

i

częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu , nosa i ust.

KoNTAKTY z RoDzlcAMl

ż. 7e względu

na ryzyko

zakażenia zalecany

jest ograniczony kontakt

nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Ograniczając do
niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz ustala się , iż rodzice nie wchodzą
na teren budynków szkoty bez powodu. Główną formą komunikacji z rodzicamijest forma
zdalna m.in. Librus, mailing, telefon itp. Nauczyciel może się spotkać z rodzicem na
terenie szkoły po uprzednim umówieniu się na spotkanie.

ZAsADY PRZEBYWAN|A NA TEREN|E SZKOŁY

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują zasady higieny:
- częste mycie i dezynfekowanie rąk (obowiązkowo przed jedzeniem, po powrocie ze

świeżegopowietrza, skorzystaniu z toalety oraz powrocie z przerwy),
- korzystanie z własnych chusteczek higienicznych podczas kichania i kaszlu. Nie ma

mozliwości pożyczania

chusteczek

higienicznych

od

innych

osób,

- unikanie dotykania nosa, oczu i ust.

ż. Organizacja

pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między

uczniami,

nauczycielami, pracownikami szkoły.
3. W przypadku zaobserwowania lub zgłoszenia przez ucznia objawów mogących wskazywać
na infekcje dróg oddechowych (w tym gorączkę, kaszel, katar, nudności, wymioty ) należy
odizolowaĆ ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu zapewniając

żm

odległościod innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodzicówopiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia z szkoły {rekomendowany własny

minimum

środek transportu)
4,

Zobowiązuje się rodziców do aktualizacji numerów telefonów po każdorazowej ich
Zmlanle.

5. Nauczyciel organizuje przerwy między lekcjami

dla swojej klasy

według

potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut.
6. Sale lekcyjne/ pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są
regularnie dezynfekowane. Nie używa się pomocy i sprzętów, które trudno jest
zdezynfekować.
7.

Uczniowie używają tylko i wyłącznie swoich przyborów do pisania i malowania oraż innych
przedmiotów potrzebnych do nauki. Obowiązuje zakaz pożyczania tego typu przyborów
od innych uczniów oraz nauczycieli.

8,

Rodzice lub opiekunowie prawni przed wyjściemdziecka do szkoły powinni sprawdzić
zawartoŚĆ plecaka i upewniĆ się, że dziecko spakowało wszystkie potrzebne przedmioty.
Zakazuje się przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów.

\

9.

Uczniowie obowiązkowo przynoszą do szkoły swoje picie oraz drugie śniadanie.Sklepik
szkolny w okresie pandemiijest zamknięty,

]-0. Zaleca się wietrzenie sal lekcyjnych przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz
w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.

jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęc
sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających

].1. Zalecane

bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą.
12. Należy unikać wyjśćgrupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,
która

iemożliwia zachowan ie dysta ns społecznego.
13. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego
kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych
powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
14. Biblioteka szkolna jest nieczynna podczas przerw. Uczniowie będą korzystać z biblioteki
u n

szkolnej wrazze swoim wychowawcą podczas lekcji.

15. Regulamin korzystania

z zajęć świetlicowych uwzględnia zapisy

dotyczące

bezpieczeństwa w czasie epidemii.

16, Po zakończonych lekcjach dzieci z klas 1-3 zapisane na obiady udają się wraz z
nauczycielem na stołówkę. Dzieci zapisane na świetliceprzechodzą pod opiekę
wychowawcy świetlicy,a pozostałe są odbierane przez Rodziców lub jeżeli mają
wyrażoną zgodę na samodzielny powrót do domu, opuszczają teren szkoły. Rodzice na 5
minut przed zakończeniem lekcji oczekują na swoje dzieci przed wejściem do budynku
szkoły.

17. ?rzed wejściemna stołówkę należy zdezynfekować ręce. Uczniowie spożywają posiłek w
wyznaczonych strefach stołówki. Po każdej grupie czyścisię blaty stołów i poręcze
krzeset. Naczynia i sztućce myje się w zmywarce oraz wyparza. Nie przewiduje się
samoobsługi, dekoracje ze stołu zostają usunięte.

18. W szkole prowadzony jest monitoring prac, z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni
dotykowych.
19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
20. Zawiesza się działalnośćsklepiku szkolnego .
21. Lekcje zaczynają się od 7.50. Wprowadzono niewielkie zmiany w godzinach przerw
międzylekcyjnych:

1, 7.5o _ 8.35
2, 8.40 - 9.ż5
3, 9.30 - 10.15
4, 10.30 - 1t.I5
5. 11.20 - 12.05
6. Lż.ża - 13.05

7,13.ż0-14.05
8. 14.10 - L4.45

2ż,w przypadku nasilenia się pandemii korona wirusa, nastapi powrót do procedur

z

ubiegłego roku szkolnego.
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