Wytyczne dla rodziców i uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego
w Przemkowie opracowane na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół
podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)
Organizacja zajęć w szkole
Ogólne zasady:
Dystans

 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Higiena

 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu
pomiędzy grupami.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą
w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki
chirurgiczne).
3. Wszystkim wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
6. W sprawach związanych z pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji szkolnej ucznia,
załatwiania spraw szkolnych rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
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7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a rodzic/opiekun niezwłocznie
powiadomiony o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi
klasami.
9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie mogą
udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Do regulaminu korzystania
z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w czasie epidemii.
14. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.
15. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin opracowany na czas
zagrożenia epidemiologicznego.
16. Szkoła zapewnia żywienie zbiorowe dla chętnych uczniów, posiłki przygotowywane są
i wydawane zgodnie z przestrzeganiem obowiązującego reżimu sanitarnego dla
gastronomii szkolnej.
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