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1. Do szkoły są posyłane dzieci zdrowe, bez widocznych
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji. Dzieci z objawami choroby
nie będą przyjmowane!

2. Rodzice lub opiekunowie ani rano, ani po lekcjach nie
wchodzą do budynku szkoły, a w uzasadnionej sytuacji i
konieczności wejścia dezynfekują dłonie i nakładają
zasłonę twarzy.
3. W budynku szkoły znajduje się pomieszczenie
przeznaczone dla osób z ewentualnymi objawami
chorobowymi (dawny sklepik przy wejściu) wyposażone
w środki ochronne i dezynfekujące.
W przypadku objawów chorobowych ucznia (kaszel,
gorączka, biegunka) nauczyciele informują rodzica
i wzywają obsługę, która z zachowaniem dystansu
odprowadza ucznia do izolatki i przebywa przy nim (w
odległości 2 m) do czasu przyjazdu rodzica.

4. Dzieci i młodzież są zobowiązani do:
– dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły,
– dezynfekcji dłoni przed wejściem do klas raz dziennie
przed 4 lekcją (uczniowie klas. IV-VIII) i mycia dłoni 2 x
dziennie (kl. I-III),
- nakładania zasłon twarzy podczas wejścia do szkoły, w
szatni i na korytarzach podczas przerw z wyjątkiem wyjść
na trawnik w przypadku ładnej pogody,
Rodzice przekażą wychowawcom klas informacje o ewentualnych alergiach i innych
schorzeniach dzieci, których objawy mogą być mylące i przypominać COVID- 19 (zaśw. od
lekarza),

- nie częstowania się napojami i kanapkami itp., nie
pożyczania sobie wzajemnie podręczników, przyborów
szkolnych i innych rzeczy itp.,

5. Uczniowie w MIARĘ MOŻLIWOŚCI będą się uczyli w
stałych przypisanych salach, które będą dezynfekowane
2 razy dziennie,

6. Przerwy: w przypadku dobrej pogody uczniowie będą
spędzali je na zewnątrz (trawnik). W przypadku
pozostania w budynku obowiązują strefy:
kl. I,II, III - II piętro,
kl. V, VI, VII – I piętro,
kl. IV-VIII – parter,

Podczas wchodzenia do szkoły, przerw spędzanych
w budynku i po zakończeniu lekcji – wyjście do szatni,
uczniów obowiązują zasłony twarzy!
7. W szkole będą działały 2 szatnie:
6-latki i klasa I – stary budynek,
Kl. II-VIII – szatnia na nowym budynku,

8. Dezynfekcja toalet, poręczy, włączników świateł, klamek
parapetów na korytarzu 2 x dziennie: 11.30 i po lekcjach,
dezynfekcja szatni i klas 1 x dziennie (po lekcjach),
dezynfekcja szatni wf – po każdej klasie,
dezynfekcja używanego w danym dniu sprzętu
sportowego – po zakończeniu zajęć każdej klasy,
co godzina wietrzenie sal i korytarzy,

9. W przypadku konieczności przejścia na nauczanie zdalne
rodzice proszeni są o zaopatrzenie się w komputery,
mikrofony i kamerki oraz sprawdzenie łączności
internetowej w domach.
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