Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szufnarowej
w roku szkolnym 2020/2021
w związku z SARSCoV-19
1. 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.
2. Zasady obowiązujące rodziców/opiekunów podczas przyprowadzania
uczniów do szkoły i odbierania z niej:
a) opiekun nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych,
b) jeden opiekun z dzieckiem lub dziećmi może wejść tylko do
przedsionka szkoły (wynika to z obowiązku ograniczenia przebywanie
w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum),
c) wszystkich obowiązuje zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
d) opiekunów obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa oraz dezynfekcja rąk przy wejściu.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych – gorączka, kaszel, katar
uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a rodzić lub
opiekun dziecka niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły ( własny środek transportu, szkoła w tym przypadku nie
może zapewnić choremu uczniowi transportu ).
4. Należy zapewnić szkole

szybki, skuteczny sposób komunikacji

z rodzicem lub opiekunami ucznia.

5. Organizacja pracy w szkole związana z obostrzeniami przewiduje
w stosunku do ucznia między innymi :
a) dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły, po wyjściu z ubikacji oraz
każdorazowo przed wejściem do klasy/ sali gimnastycznej,
b) zachowanie dystansu podczas przerw, ograniczanie gromadzenia się
uczniów ( w toalecie przebywa maksymalnie trzech uczniów),
c) stosowanie maseczek lub przyłbic podczas przerw i pobytu w szatni
( maseczki/ przyłbice zdejmuje się w czasie lekcji oraz podczas
spożywania posiłków).
d) uczniowie pozostają na korytarzu na którym mają sale, nie
przemieszczają między piętrami
e) w czasie transportu do szkoły również obowiązuje zasłanianie ust i
nosa
f) uczniowie korzystają tylko z własnych

przyborów szkolnych,

instrumentów muzycznych i podręczników.
g) należy unikać dotykania nosa, oczu i ust
h) na niektórych lekcjach np. informatyka, wychowanie fizyczne mogą
obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane ze specyfiką tego
przedmiotu.
6. Nie przestrzeganie powyższych zasad może skutkować konsekwencjami
wynikającymi ze statutu szkoły, dlatego zwracamy się z prośbą do
rodziców o przygotowanie dzieci na zmiany w organizacji pracy w
szkole.
7. Powyższe informacje wraz z oświadczeniami uczniowie otrzymają
1 września do podpisu przez rodzica/prawnego opiekuna.

