Najważniejsze wytyczne dla uczniów i rodziców na podstawie procedur
bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników
niepedagogicznych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Wielkim Komorsku od 1 września 2020 roku
opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

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 lub w izolacji.
2. Rodzic lub opiekun ucznia bezzwłocznie informuje sekretariat szkoły o fakcie

przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub w izolacji.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci doprowadzają dziecko na teren szkoły w

wyznaczone miejsce wchodzenia dziecka do budynku, zachowując następujące
zasady:
- maksymalnie jeden opiekun z uczniem,
- zachowanie dystansu do kolejnego opiekuna z uczniem oraz do pracowników
szkoły minimum 1.5 m,
- stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
4. Do szkoły rodzice wchodzą tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach.
Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą mieć zasłonięta usta i
nos maseczką lub przyłbicą ( dotyczy osób dorosłych).
5. Uczniowie klas I-III odbierani są z boiska przez wychowawcę klasy 5 minut
przed rozpoczęciem zajęć:
- klasa I gromadzi się – przed wejściem głównym z prawej strony,
- kl. II gromadzi się – przed wejściem głównym z lewej strony,
- kl. III – przed wejściem bocznym koło boksu na rowery
6. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły po dzwonku:
- kl. IV - wejściem głównym z lewej strony
- kl. V- wejściem głównym z lewej strony z zachowaniem odstępu od poprzedniej klasy
- kl. VI a i b wejściem bocznym koło boksu na rowery, oczekując na nauczyciela na
holu: kl. VIa po prawej stronie przy małych schodach, kl. VIb po lewej stronie przy
małych schodach
- kl. VII - wejściem głównym z prawej strony, oczekuje na nauczyciela na parterze
obok kl. III

- kl. VIII- wejściem głównym z prawej strony, z zachowaniem odstępu od poprzedniej
klasy, gromadzi się przed klasą.
7. Opiekun odbierający ucznia po zajęciach oczekuje na niego przed tym wejściem
do szkoły, którym uczeń wszedł do budynku przed zajęciami.
8. Podczas przerw kl. IV-VI przebywają na boisku trawiastym z tyłu szkoły, kl.
VII-VIII przed szkołą. Wyjątek stanowią dni deszczowe, podczas których uczniowie kl. IV-VI będą przebywać w sali gimnastycznej, a uczniowie kl. VII –
VIII w holu głównym.
9. Po przerwie uczniowie klas IV-V wchodzą wejściem tylnym, kl. VI – wejściem
bocznym, kl. VII i VIII wejściem głównym z prawej strony ( najpierw klasa VIII)
10.W kl. I-III przerwy reguluje nauczyciel. Uczniowie nie wychodzą na przerwy
regulowane dzwonkiem
11.Wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce dostępnymi w wejściu
środkami.
12.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
13.Wskazane jest codzienne poranne mierzenie temperatury u dziecka przez rodziców.
14. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym u ucznia, u którego zostaną zaobserwowane objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych.
15. Uczeń, u którego zostaną zaobserwowane objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel zostanie
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium (sala nr 8 – wejście
tylne) do momentu odebrania go przez rodzica, opiekuna lub przez wskazaną
osobę (rekomendowany własny środek transportu).
16.Rodzice i opiekunowie każdego z uczniów zobowiązani są do pozostawienia u
wychowawcy numeru telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby, która
odbierze ucznia przebywającego w izolatorium w ciągu godziny od
powiadomienia o takim fakcie.
17. Uczniowie w miarę możliwości będą mieli zajęcia w jednej klasie. Przemieszczenia do innej sali będą tylko do sali chemicznej (kiedy uczniowie wykonują
doświadczenia), do sali informatycznej oraz na w-f.
18. Wszyscy uczniowie podczas wchodzenia do szkoły, wychodzenia na przerwę i
podczas powrotu z przerwy aż do momentu wejścia do klasy i zajęcia miejsca w
ławce powinni mieć założone maseczki.
19. Kurtki pozostawiane będą na wieszakach w klasie, w której uczniowie mają
lekcje. Z szatni korzystać będzie tylko kl. VIb.

20. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem zobowiązani są do zakładania

maseczek i posiadania legitymacji szkolnej.
21.Uczniowie zobowiązani są posiadać rękawice jednorazowe ( głównie na zajęcia
z informatyki, podczas pracy na tabletach)
22.W miarę możliwości uczniowie mogą posiadać własne pisaki do tablic suchościeralnych.
23.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
24.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
( maskotki, zabawki)

