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Procedura funkcjonowania zajęć w szkole  

w czasie trwania pandemii COVID-19 - informacje dla uczniów i rodziców 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (katar, kaszel, wysypka, gorączka, ból głowy, ból mięśni, brzucha, biegunka...) 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.  

 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi przez dyrektora wejściami. Opuszczają szkołę  

wyznaczonymi wyjściami. 

 

4. W części wspólnej szkoły: szatnie, korytarze, klatka schodowa toaleta, pokoje administracji, 

sekretariat, gabinet dyrektora/wicedyrektorów - obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa.   

 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu zwanym Izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości  

od innych osób i niezwłocznie powiadomimy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie, dezynfekowanie rąk  

(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce), ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub  tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 

8. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 

9. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na boisku szkolnym- w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w budynku szkoły.   

 

10. Uczeń przychodzi do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

Niezwłocznie po zmianie ubrania/obuwia na zmienne opuszcza boks szatni.  Udaje się  

do swojej  sali lekcyjnej. 

 

11. Po zakończonych lekcjach, klasa z nauczycielem schodzi do szatni. Niezwłocznie po zmianie 

ubrania/obuwia uczniowie udają się do domu wyznaczonymi wejściami/wyjściami. 
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