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l, Do szkoły moze uczęsz,czac wyłącznie uczęń bez ob.jawórł, chorobowych sugerujących infekcję
clróg oddeclr6lry,vch oraz gdy domownicy nie są zaka,żeni, nie przebywają rra kwarantannie lub w izolacii.
). Dzieci przedszkolne oraz najmłoclsi uczniowie mogą być przypror,ł,adzani do szkoły i z niej

odbierani przez opiekunóu, bez objawów chorobowych sugertrjących infekcję dróg oddechowych, w tym
gorączki pow5,zej 37,4" .

3. W drodze do i zę szkoły opiekunowię z dziecml oTaz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisow plawa dotyczących zachowania w- przestrzeni publiczne.j.
1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
5. Opiekurlowie odprowadzający dzieci ( dotyczy wyłącznie uczniów klasy I) lub odbierający dzieci

(dotl,czy rł,,vłącznie uczniów klasy I oraz wychor,vanków świetlicy) mogą wchodzić do przestrzeni
r,vspólnej szkoł,v. zachorvu.j ąc zasady:

a) 1 opiekr_rn z dzieckiern/dziećmi.
b) dystansLr od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećrni nTin. 1._5 m.
c) dvstansu od pracorł,nikorł, szkoł_v nrin. 1.,5 n-r.

d) opiekunowie zobowiązani są plzestrze gac obowiązLrjącl,ch przepisów prawa związanyclr
,l, bezpieczetistwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa.
rękau,i c zk i .j ednorazorł,e l ub dezvnt'ekcj a rąk).
6. Ogranicza się przebyrł,anie w szkole osób z ze\Ą,nąIrz do niezbędnego minimum. Rodzice i inni
interesanci proszeni są o kierowanie sprar,v do administracji szkoły drogą telefoniczną (3,2)ż556207 l
513485470 bądź z rł,vkorzystaniem poczty elektronicznei na adres: sp48itatorr.ice|4op"pl . Dyrektor
szkoł.v pode.imuje dec.vzję co do zasadności osobistego kontaktu pracow,ników szkoły z interesalrtami.
O sposobie załatwięnia sprawy interesanci informowanl są przez pracowników sekretariatu szkoły lub
inne ostlbr- zgodnie z ltompetencjami.
7. Osoby, które wchodząna teren placór,vki są zobowiązane do poddania się pomiarowi tenrperatur1,
z vz.vciem termonretru bezdotvkowe go.
8. .Iezeli uczeli zgłosi lub pracownik szkoły zaobserlvuje u ucznia objaw1, mogące wskazywać na
int'ekcję dróg ocldechowyclr. \Ą, tym w, szczegtilności gorączkę. kaszel. wówczas zostanie on
clciizolorvan,v od inn.v-ch w odrębnyrrr pomieszczerliu (izolatclrium). w którvr-n oczekiwał będzie na
odb i ci r pr zez r odz.icow/opi ekunow,.
9. Od dnia l,ozpoczęcia za.ięć edLrkac11l-l1"ch tj od 02.09.20ż0 oborł,iązują
3 rve.jścia do szkołl,adresowane do ściśle określorrych grup c]zieci i uczniow:
a) przerł,iązka - dla dzieci oddziałr-r przedszkolnego oraz uczniow klas 1a. lb i 3a.
b) w,ejście głor,vne od r,rl.Bielskiej dla uczniórł,klas 2a, 2b.3b,5,7b,8a.
c) rve.iście tylne od dztedzlńca szkolnego dla uczniow klas 4a, 4b.6a^ 6b,7a, 8b
10, Ograniczon,v zostaje sposób korzystania uczniów z szatni głownej do jednego oddziału w każdl,m
boksie. W pielwszvm półroczu roku szkolnego 2020121 z sz,atni korzystać będą następujące oddziały :

oddziirł przedszkolny i klasy: 1a. 1b (szatnie w przewiązce), klasy 3a. 4a. 6a. 7 a, 8b" W II półrocztr roku
szltolnego przewidywarra j est zmiana.
l1. Pozostałe klasy . tlie w1,11ięnione w pkt.10 korzystać bedą z wieszakór,v szatnianych wstawionych do
sai lekcyjnych iub zlokalizowanych na korytarzu w bezpośredniej bliskości pomieszczenia lekcl,jnego.
W_r-magane są od uczniów,worki na obuwie zmienne.
l2. Kazdy oddział szkolny odbywa zajęcia edukacyjne stac.jonarnie w, 1 r.vyzllaczone,j dla rriego sali:

Odc,lział Nr,rmer sali Oddział Numer sali
l)rzcdszkolnt, 3B 4b 35A

la 1B 5 15A
1b 4B 6a 29A
2a 41A 6b 36A
żb 39A 7a 17A



3a 40A 7b 16A
3b 38A 8a 25A
1a 28A 8b 20A

lv ławce szkoinej.
15. Każdv uc,zeń zobowtązany jest posiadać w plecaku kilka masek ochronnych, których używŃ będzie
w syttracji:
a) przemieszczania się po korytarzu szkolrrl,m w czasie przerw. w drodze do i z salt lekcl,jne.j
sirrlitariatów, bibLioteki i stołórł.ki szkolnej,
b) oćlbl'wania zajęć lekcy,jnych z nauczycielem chorującym prze\ł,lekle i z obniżoną odpornością.
c) bliskiego kontaktu z nauczycielem np. w czasie indyw,idualnej pracy nauczyciela z ninł wymagającej
bliskiego kontaktu.
16. Wsz_vscy zobowiązani są do zachowania dystansu nriędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły
lv salach lekcyjnl,ch i innych ponrieszczeniach. Uczniow obowiązuje zakaz gromadzenia się na całl,m
terenie obiektów szkolnvch zarór,vno przeci lekc_janli . w czasie lekcji jak ipo lekc.|ach.
17. Każd1,' ttczeń rł, sali konrputerowej podczas z.a.jec prz,y, klarł,iaturze jest zobowlązan:l clo załozetlia
jecinorazorłl'cl-i rękawiczek. Osoby. które nie będą posiaclac rękawiczek nie pracują z komputerem,
Po za.jęciach. nzr koniec dnia lub częściej 1 w rniarę możlilvości) klar.r,iatur,v są ciez_vnfekowane.
1tJ.L.]czeń rrrusi posiadać własne przybor,v ipodręczniki, ktore rł czasie zajęc rrlogą zrrajdować się rra
stoliku szkolnł-nr ucznia lub w tornistrze . Uczniow,ie nie powinni wyrnieniać się przyborami szkolnymi
międz_u-- sobą.

l8, L]czeń nie lnoze zabielać ze sobą do szkoĘ niepotrzebnych przedrniotórv np. zabawek lub inn_vch
gacizetcirł,,

19. Ustala się nowy sposób spędzania plzerw przęz ucznlo\Ą, oraz wprow.adza się trzecią przerwę
15-rninutową w godzinach od 13:30 do 13:45.

13. Zrniarra rnie.jsca pobytu uczniów clotyczv rvlłącznie zajęć
l4. Ljczen wchodzi na teren szkoły w maseczce ochronne.j .

kOm puterclw,yc h i w]rclro rł,ani a fi zvc znec,t l.

którą zclejmuje clopiero po zajecitl mie.jsca

spędzają rv sali

znajdujących się

20, L-]czniowie spędzają przerwy na kor,rztarzach co drugą przerwę. Pozostałe przerwy
1ekcl,jnej.

21.spędzanie przerrł,na korytarzach.iest rotacy.jne iograniczone co do ilości oddziałów
rra darlej konclr,gnacji co clbrazuje ponizsza tabela:

Czas trrvania plzerwy PARTER A I PIĘTRO A II PIĘTRO A
Numer sirli, z ktclrej ucztriorł,ie spędzają przerwę na korytarzu

8:45 - 8:55 16,20 )5 )q 35 39, 41
9:.ł0 9:50 17, 15 28 36 38. 40
0:35 - 10:45 16,20 25.29 35 39, 41
1:30 1 l:,ł5 17, 15 28 36 38. 40
2:30 12:15 16,20 )5 )q 35 39,41
3:30 * 13:45 17, 15 28 jo 38,40
4:30 - 14:40 16.20 )5 )c) 35 39,4l
5:25- 15:35 lJ, 15 28 36 38, 40

22. Układ przerw nriędz1,lekcl,jrrych w budynku B dla uczniow klas I-ych projektrrją nauczyciele
wlclrori,awcy,,uzaleztriając go od potrzeb dzieci i Lrwzględniając zasadę . że u,czasie przer\Ąy tylko
l odclzia,l przebl,rł,a w przerł,iązcc.
23.Uczniorł,ie obowiązani są do stosowania w szkole podstawor,q,clr zasad higieny rn.in. do częstego
nry'cia rąk. W każdei sali lekcl,jrlej do dyspozyc.ji uczniorv zna.|dorvać się będzie dozor,vnik ze środkiem
clezy,nf-eku.jący,m,

24. Nieprzestrzeganie przez uczniów powl,ższych zasac1 skutkować bęclzie stosow-aniem kar zawartych
i,r, statucie szkoły . znajdzie rólł,niez odzwierciedlenie w ustalanej przez wychorł,awcę klas1, ocetrie
zachorł,atlia ucznia.
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