ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO
Od 1 września br. w czasie przebywania na terenie naszej szkoły uczniowie są zobowiązani
zachowywać dystans społeczny – 1, 5 m od drugiej osoby. Jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do
kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę. Na lekcjach maseczki nie będą obowiązywać.
Uwaga rodzice! Uczniowie powinni być wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie potrzeby
na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. W przypadku ogłoszenia decyzji
władz oświatowych lub inspekcji sanitarnej dyrektor szkoły może w osobnym komunikacie
zarządzić obowiązkowe noszenie maseczek na terenie szkoły przez uczniów lub nauczycieli.

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS od 1 września br. do naszej szkoły przychodzą tylko
uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury.
Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z przygotowaną
procedurą, która będzie przedstawiona wcześniej rodzicom i uczniom.

Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły od 1 września zostaje ograniczone do niezbędnego
minimum. Po uzyskaniu zgody dyrektora na wejście na teren szkoły obowiązuje stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Przebywanie
odbywa się w wyznaczonych obszarach zgodnie z przygotowanymi procedurami. W szkole nie
można czekać na spotkanie, ani nie ma poczekalni.

Ze względów bezpieczeństwa uczniów od 1 września br. teren szkoły podzielony będzie na 3 strefy:
• czerwona – budynek nr 2 tzw. „czerwonej” szkoły i sąsiadująca część terenu szkoły,
• żółta – budynek nr 1 tzw. „żółtej” szkoły i boisko przed szkołą,
• niebieska – budynek gimnazjum i małe boisko przy gimnazjum.
Uczniowie będą mieli ograniczone możliwości przemieszczanie się między strefami. Przerwy będą
spędzać w wyznaczonych miejscach, odpowiednio w każdej z trzech stref.

Strefy czerwona, żółta i niebieska zostaną specjalnie oznakowane, a uczniowie otrzymają od
wychowawcy identyfikator w odpowiednim kolorze. Uczniowie będą zobowiązani do noszenia w
czasie pobytu na terenie szkoły swoich identyfikatorów w widocznym miejscu.

Na czas obowiązywania obostrzeń sanitarnych w naszej szkole uczniowie nie będą zmieniali sal
lekcyjnych. To nauczyciele będą przychodzić do uczniów na zajęcia. Zajęcia będą odbywać się w
tej samej sali wskazanej dla danego oddziału.
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