PROCEDUY FUKNCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. 16.
PUŁKU UŁANÓW WIELKOPOLSKICH W GRUPIE W CZASIE
EPIDEMII
opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek od 1 września 2020 r.

1. Do budynku szkoły może zostać wpuszczony uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Dotyczy to
również pracowników szkoły. Zapisu tego nie stosuje się wobec osób, które złożą
u dyrektora szkoły zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że objawy takie mogą być
wynikiem alergii.
2. Rodzic lub opiekun ucznia bezzwłocznie informuje sekretariat szkoły o fakcie
przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub w izolacji.
3. Opiekunowi wolno doprowadzić ucznia wyłącznie do wejścia do budynku, zachowując
następujące zasady:
- maksymalnie jeden opiekun z uczniem,
- zachowanie dystansu do kolejnego opiekuna z uczniem oraz do pracowników szkoły
minimum 1.5 m,
- stosowanie osłony ust i nosa, rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły i opuszczają ją po zajęciach wejściem wyznaczonym
przez dyrektora szkoły:
WEJSCIE A (wejście główne) – dla uczniów klas 4-8
WEJŚCIE B (wejście od strony placu zabaw) – dla uczniów klas 1-3
5. Opiekun odbierający ucznia po zajęciach oczekuje na niego przed tym wejściem do
szkoły, którym uczeń wszedł do budynku przed zajęciami.
6. Uczniowie niekorzystający z dowozu autobusem szkolnym przychodzą do szkoły
punktualnie na godzinę 7:45.
7. Wchodzący do szkoły mają mierzoną temperaturę, obowiązkowo dezynfekują ręce
dostępnymi w wejściu środkami. Uczniowie dowożeni mają mierzoną temperaturę
bezpośrednio po wyjściu z autobusu.
8. Uczeń z temperaturą powyżej 37.4oC oraz innymi objawami chorobowymi
sugerującymi infekcję dróg oddechowych przebywa w izolatorium do momentu
odebrania go przez wskazaną przez rodzica lub opiekuna osobę.
9. Rodzice i opiekunowie każdego z uczniów zobowiązani są do pozostawienia
u wychowawcy numeru telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby, która odbierze
ucznia przebywającego w izolatorium w ciągu godziny od powiadomienia o takim
fakcie.
10. Izolatorium znajduje się w gabinecie pielęgniarki – w korytarzu za drzwiami 3A na
parterze. W sytuacji braku miejsc w wymienionym miejscu, wyznacza się dodatkowe
izolatorium w kondygnacji podziemnej – drzwi oznaczone symbolem 01.
11. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą mieć zasłonięta usta i nos
maseczką lub przyłbicą. Z obowiązku tego mogą być zwolnione osoby z chorobą dróg
oddechowych lub alergią uniemożliwiającą noszenie takich osłon, po przedłożeniu do
dyrektora szkoły zaświadczenia lekarskiego.

12. W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku szkoły oraz w celu
ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do minimum, drzwi wejściowe do
szkoły będą zamknięte. W razie konieczności wejścia na teren szkoły, należy skorzystać
z dzwonka.
13. Sprawy związane z działalnością szkoły należy zgłaszać telefonicznie lub za pomocą
dziennika elektronicznego. Spotkania rodziców z pracownikami szkoły odbywają się
wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu i miejsca, w godzinach funkcjonowania
szkoły, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
14. Uczniowie przestrzegają następujących zasad:
- wchodząc do każdego z pomieszczeń szkolnych należy dezynfekować ręce,
- po każdej przerwie i korzystaniu z toalety należy umyć ręce wodą i mydłem,
- maseczki mogą być zdjęte wyłącznie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej lub
świetlicy; poza tymi miejscami obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i
nosa,
- po jednorazowym upomnieniu ucznia za brak maseczki, uczeń taki nie zostanie
wpuszczony na teren szkoły, gdy taka sytuacja się powtórzy,
- przerwy spędzane są pod opieką nauczyciela w wyznaczonych miejscach,
- przybory szkolne każdy uczeń pozostawia w swojej szafce w plastikowym
zamykanym pojemniku,
- całkowity zakaz przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów do szkoły, jak maskotki,
zabawki itp.,
- zakaz wymieniania się przyborami szkolnymi ani innymi przedmiotami z pozostałymi
uczniami.

