Organizacja zajęć w szkole w roku szkolnym 2020/2021.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
2. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach. Po zakończeniu zajęć opuszczają
szkołę bez zbędnej zwłoki.
3. Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający uczniów z niepełnosprawnościami mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły, dotyczy to tylko holu i korytarza dolnego w nowej części szkoły, zachowując
zasady:
 1 opiekun z dzieckiem,
 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia,
rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w
razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Uczniowie, w przestrzeniach wspólnych szkoły (na korytarzach, holach, w sekretariacie),
zobowiązani są zakrywać nos i usta poprzez noszenie maseczek.
7. Poszczególne klasy uczą się w tych samych, wyznaczonych salach. W sali lekcyjnej uczniowie
zajmują stałe miejsca; jeśli to możliwe, każdy uczeń siada w oddzielnej ławce.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (pracownia katechetyczna), zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
9. 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.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a
w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie ucznia
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy przynoszonych do
szkoły.
14. Każda klasa ma przypisany odrębny wieszak w szatni.

