Szkoła Podstawowa im. H.Ch. Andersena w Petrykozach

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA, ODBIERANIA I PRZEBYWANIA UCZNIA
W SZKOLE - KLASY I-III
1. Dziecko wchodzi do szkoły bez rodzica. W drzwiach zostaje przekazane pod opiekę
pracownika szkoły, pełniącego dyżur przy wejściu. Wejście B przeznaczone jest dla III
oddziału przedszkolnego, IV oddziału przedszkolnego i klas I-III.
2. Rodzice mogą wejść na teren szkoły wyłącznie w celu dopełnienia formalności w
sekretariacie szkoły. Spotkania z nauczycielami ograniczamy do minimum. Zasady
spotkań zostaną przedstawione na zebraniu rodziców w dniu 9 września. Na terenie
szkoły rodzic ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos, a także
dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.
3. Po wejściu na teren szkoły przez ucznia, osoba pełniąca dyżur dokona pomiaru
temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeżeli wynik będzie równy lub wyższy
niż 37.5°C pomiar temperatury zostanie powtórzony po kilku minutach. Rodzic
oczekuje na zewnątrz do czasu wykonania pomiaru. Jeśli wynik pomiaru się nie zmieni
rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu.
4. 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. W przypadku wystąpienia powyższych objawów dziecko
będzie przebywało w odizolowaniu pod opieką pracownika szkoły. Rodzic ma
obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu informacji ze szkoły odebrać ucznia i po wizycie
u lekarza, w przypadku zagrożenia COVID-19 zawiadomić szkołę.
5. W szatni szkolnej przy wejściu B nie może jednocześnie przebywać więcej niż 5
uczniów.
6. Do szkoły uczniowie przynoszą wyłącznie przybory szkolne, zeszyty, podręczniki i
pojemnik ze śniadaniem oraz wodę lub sok. Nie wolno przynosić swoich zabawek, gier
i innych przedmiotów z domu.
7. Uczniowie używają wyłącznie swoich zeszytów, podręczników i przyborów szkolnych i
korzystają jedynie z własnych szafek.
8. Nauczyciel przekazuje uczniom materiały dydaktyczne po zdezynfekowaniu rąk.
9. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw dzieci pozostają w wyznaczonych przez nauczycieli
sektorach, z ograniczonym kontaktem z uczniami innych klas.
10. Obiady wydawane są na stołówce w wyznaczonym czasie, w godz. 11.45-12.05.
11. Uczniowie dokonujący opłat za obiady wchodzą do sekretariatu pojedynczo, w
maseczkach i po dezynfekcji rąk. Zalecamy wpłaty za posiłki za dłuższy okrestydzień/miesiąc.
12. W szkole uczniowie nie myją zębów oraz używają ręczników jednorazowych
zapewnionych przez szkołę.
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13. Przy odbiorze dziecka rodzic nie wchodzi do szkoły, a jedynie dzwoni dzwonkiem
umieszczonym przy drzwiach. Osoba pełniąca dyżur wywoła ucznia z sali.
14. W czasie dowozów obowiązuje reżim sanitarny: maseczki i dystans społeczny. W
środkach transportu zabronione jest używanie telefonów komórkowych.
15. Procedury będą modyfikowane na bieżąco zgodnie z aktualną sytuacją epidemiczną i
możliwościami organizacyjnymi szkoły.
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