ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OSM I ST.
PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
Podstawa prawna:
•
Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 12.08.2020 r., Dz. U. Poz. 1386,
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art. 30b upo) Dz. U. poz.1389,
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19
(art. 30b upo) Dz. U. poz.1394,

•

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla placówek publicznych i niepublicznych z dnia 5.08.2020 r. z w związku z powro-

tem uczniów do szkól od 1 września

2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Rodzic bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych może wejść
z dzieckiem z klasy 1 do budynku tylko do miejsca przy portierni (jeden opiekun, dystans
od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi, pracownika szkoły min. 1,5 m).
3.W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Wchodzą do szkoły
w maseczkach i dezynfekują ręce.
4. Uczniowie klas 1-4 korzystają z wejścia do szkoły od strony ul. Jagiellońskiej. Uczniowie
klas 5-8 wchodzą do szkoły od ul. Ściegiennego.
5. Rodzic zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, ewentualnie w mały
płyn dezynfekcyjny do własnego użytku.
6. W przypadku dziecka z silną alergią, której objawy mogą świadczyć o stanie chorobowym
rodzic zobowiązany jest poinformować pisemnie wychowawcę lub przedłożyć opinię lekarza.
Istnieje możliwość, że rodzic dziecka ze zmniejszona odpornością (zgodnie ze wskazaniem
medycznym/po konsultacji medycznej) może czasowo pozostawić dziecko w domu oraz
zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
7. Zdrowe dziecko do szatni wchodzi samodzielnie i zostawia odzież w miejscu
wyznaczonym przez obsługę. Następnie przechodzi do świetlicy szkolnej lub sali lekcyjnej.
Z szatni korzystają głównie uczniowie klas 1-4 - niemający szafki na korytarzu. Uczniowie
posiadający własną szafkę w niej pozostawiają swoje rzeczy oraz zmienne obuwie.

8. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce nastąpi pogorszenie się stanu zdrowia dziecka
(np. będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból), to zostanie ono odizolowane (zmierzona
temperatura termometrem bezdotykowym) i rodzic musi je odebrać niezwłocznie
od otrzymania informacji. Rodzic powinien przekazać wychowawcy informację zwrotną
o stanie zdrowia dziecka. Następnego dnia uczeń może zostać przyjęty do placówki tylko, gdy
zdrowy.
9. Dziecko nie powinno zabierać do/z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
Do szkoły przynosi tylko niezbędny podręcznik, ćwiczenia i piórnik, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Program Lekki plecak jest zawieszony.
10. Podczas pobytu na terenie szkoły uczniowie powinni stosować ogólne zasady higieny:
częste i dokładne mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania ust,
oczu, nosa. Dorośli powinni regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny.
11. Przerwy międzylekcyjne – wskazane jest noszenie maseczek w szatni, na korytarzu
podczas przerwy, w miejscach wspólnych). Dyżury nauczycieli odbywają się według
ustalonego harmonogramu, który musi być bezwzględnie przestrzegany. Uczniowie z klas
4-8, mający lekcje wf wychodzą do sali gimnastycznej na przerwie. Przerwy dla uczniów klas
1-3 regulują wychowawcy lub inny nauczyciel. Przerwy dla uczniów klas 4-8 będą odbywały
się rotacyjnie.
12. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły
oraz ustalić sposób realizacji jej zadań. Realizacja zawieszonych zajęć będzie kontynuowana
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zajęć.
13. Od 2 września wprowadza się całkowity zakaz przebywania rodziców
na terenie szkoły. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z nauczycielem
dziecka (dyrekcją, pedagogiem, psychologiem) lub załatwieniem spraw w sekretariacie szkoły
prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
14. Wskazane jest, aby rodzice, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę skracali jego pobyt
w świetlicy szkolnej.
15. Przestrzeganie powyższych zasad jest obowiązkowe dla całej społeczności szkolnej.

