Szanowni Państwo,
W związku z brakiem pozytywnej opinii PSSE od dnia 2. września 2020r. rozpoczynamy nauczanie
stacjonarne według istniejącego planu lekcji. Wszyscy uczniowie nie wykazujący objawów chorobowych i
niemieszkający razem z osobami pozostającymi w kwarantannie lub izolacji domowej przychodzą do
szkoły

Podstawowe procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły:
1. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, pierwszego dnia zajęć przynoszą
podpisane przez Rodziców oświadczenie (wzór na stronie szkoły).
2. Uczniowie przychodzą w maseczkach, których będą używać na przerwach.
3. Uczniowie klas 0 – 3 wchodzą do budynku szkoły wejściem od parkingu, uczniowie
klas 4a, 4b, 7a i 7c wchodzą głównym wejściem do szkoły podstawowej (od ulicy),
a uczniowie klas 5a, 6a, 6b, 7b, 8a i 8b wchodzą wejściem do budynku gimnazjum.
Klasy uczące się w budynku szkoły podstawowej korzystają z szatni w szkole
podstawowej, a klasy uczące się w budynku gimnazjum korzystają z szatni w
gimnazjum. Obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się między budynkami.
4. Po wejściu do budynku uczniowie dezynfekują ręce.
5. Uczniowie muszą bezwzględnie pamiętać o częstym myciu rąk, zwłaszcza po
skorzystaniu z toalety, i dezynfekcji rąk kilka razy w ciągu dnia.
6. Uczniowie obowiązkowo mają zmierzoną temperaturę przy wejściu do szkoły.
7. Obowiązuje całkowity zakaz witania się inaczej niż słownie, nawet poprzez uścisk
dłoni.
8. Zarówno na lekcjach, jak i podczas przerw uczniowie są zobowiązani do zachowania
dystansu społecznego (1,5 – 2 m).
9. W razie wystąpienia u ucznia objawów chorobowych obowiązują odrębne procedury
opracowane na podstawie wytycznych GIS (dostępne na stronie szkoły).
10. W miarę możliwości uczniowie będą spędzać przerwy na zewnątrz.
11. Uczniowie jedzący obiady w szkole będą je dostawać, jak dotąd, w godzinach 10:55 –
11:05 i 11:50 – 12:05. Uczniowie są zobowiązani do przyjścia do stołówki
w maseczkach i zajęcia miejsc przy stolikach. Posiłki będą podawane do stolików.
12. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów choroby obowiązuje odrębna procedura.

