INFORMACJA
DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
Od 1 września 2020 r. wracamy do szkoły. Szkoła będzie działała stacjonarnie,
tzn. wszystkie zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły, ale w odpowiednim rygorze
sanitarnym.
Najważniejsze zasady obowiązujące w naszej placówce:
1. Do szkoły mogą wejść tylko dzieci zdrowe, co poświadczają rodzice
w stosownym oświadczeniu, które każde dziecko otrzyma 1 września na
spotkaniu z wychowawcą. Oświadczenie to również będzie dostępne na stronie
szkoły i w kopercie przy drzwiach wejściowych do szkoły.
2. Na terenie szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała.
3. Drzwi wejściowe do szkoły będą cały czas zamknięte. Rodzic przekazuje
dziecko pracownikowi szkoły przy drzwiach wejściowych. Po zakończeniu zajęć
przez ucznia, dziecko jest przekazywane rodzicowi także przy drzwiach
wejściowych do szkoły.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły mają zasłonięte usta i nos (maseczki itp.)
oraz obowiązkowo dezynfekują ręce.
5. Uczniowie w przestrzeniach wspólnych, tj. na korytarzach, w bibliotece
i świetlicy (w świetlicy - przy dużej ilości osób, wg decyzji wychowawcy
świetlicy) obowiązkowo noszą maseczki.
6. Po wejściu do sal lekcyjnych uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce w
obecności nauczyciela (środki zabezpieczone przez szkołę lub własne),
zajmują miejsca w ławkach i ściągają maseczki.
7. Na zajęciach każdy uczeń korzysta tylko ze swoich pomocy dydaktycznych.
Zabrania się pożyczania przyborów od kolegów. Gdy wystąpi konieczność
użycia przyborów znajdujących się w danej sali lekcyjnej, to przybory te po
użyciu przez danego ucznia będą dezynfekowane.
8. Zabrania się, aby uczniowie „dzielili się” posiłkami i napojami. Każdy
z uczniów posiada własne śniadanie i napój. Śniadania spożywane są tylko
w klasach lekcyjnych.
9. Na teren szkoły ogranicza się wejście osób trzecich. Każda osoba
z zewnątrz wchodząca do szkoły obowiązkowo zasłania usta i nos oraz
dezynfekuje ręce. Liczba osób wchodząca do szkół jest rejestrowana.
10. Rodzice uczniów wchodzą na teren szkoły, zasłaniając usta i nos oraz
dezynfekują ręce, tylko w celu załatwiania ważnych spraw w sekretariacie
szkoły lub w sytuacjach pilnych wymagających indywidualnego spotkania

się z wychowawcą klasy. Spotkanie rodzica z wychowawcą klasy nastąpi po
wcześniejszym ustaleniu terminu i czasu spotkania z wychowawcą
i wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy o tym fakcie sekretariatu szkoły.
11. Do szkoły dzieci przyprowadzane są tylko przez rodziców lub prawnych
opiekunów, który są zdrowi, nie objęci kwarantanną lub izolacją.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły przekażę Państwu
w formie „Procedury funkcjonowania PSP w Murowie w okresie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 podczas pracy stacjonarnej”, która będzie udostępniona
na stronie internetowej szkoły.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z wyrazami szacunku
Zofia Nawrot – dyrektor szkoły

