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wszelkie informacje nie ujęte w regulaminie regulują wytyczne MEN GIS MZ





















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 lub w izolacji
Uczniowie 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 z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej
Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do pracowni, gdzie będą odbywać się
lekcje. Podczas przebywania na terenie placówki opiekunowie powinni zakrywać usta i nos
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, jeśli dystansu nie da
się zachować, nie należy wchodzić do pomieszczenia
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
d) 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)
e)
Wchodząc do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce
Szkoła nie zapewnia maseczek ochronnych uczniom
W budynku szkoły znajdują sie pojemniki z płynem dezynfekcyjnym dostępnym dla
wszystkich
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, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły. Postępować zgodnie z wytycznymi MEN,GIS i MZ
Nauczyciele mogą dokonywać pomiaru temperatury ciała uczniów
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
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą
Lekcje odbywają się w jednej pracowni, wyjątek stanowią zjęcia informatyki, wychowania
fizycznego
Podczas zajęć uczniowie oraz nauczyciele nie muszą za krywać nosa i ust, należy zachować
dystans społeczny
Czas na przerwach uczniowie spędzają na dworze, w przypadku złej pogody (deszcz, silny
wiatr, zimno) dopuszczalne jest przebywanie na korytarzu. Uczniowie przebywający na








korytarzu zakrywają usta i nos
Podczas przemieszczania się po korytarzu, gdy nie możliwe jest utrzymanie dystansu
uczniowie zobowiazani są do noszenia osłony nosa i ust
Na podwórku szkolnym zostaną umieszczone punkty wyznaczające zalecany dystans 1,5 m
Rodzice powinni zadbać o odpowiedni strój, który umożliwi przebywanie dziecka na
dworze. ( kurtka, `czapka, żeby dziecko nie marzło)
Przed wejściem do pracowni komputerowej uczniowie dezynfekują ręce
Sale lekcyjne powinny być wietrzone na każdej przerwie, korytarze szkolne- podczas lekcji
oraz w trakcie przerw
Wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny w celu zapewnienia kontaktu z rodzicami oraz
przepływu informacji w ramach nauki zdalneJ
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Lekcje zaczynają sie o godz. 7:30
Zajęcia odbywają sie w szkole, każda klasa ma przydzieloną pracownię, w której odbywają
się lekcje ( wyjątek stanowią lekcje informatyki oraz wych. fizycznego). Klasy 0 - III
w budynku nr 1, klasy IV - VIII w budynku nr 2
W pracowni każdy uczeń ma przydzielone przez nauczyciela miejsce, którego nie zmienia
w trakcie dnia
Uczniowie klas I-III udający sie na zajęcia komputerowe wchodzą do budynku nr 2 po
wejściu pozostałych uczniów do klas, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z uczniami
starszymi oraz pracownikami szkoły
Na poszczególną lekcję nauczyciel przychodzi zgodnie z planem do danej klasy
Uczniowie wchodzą klasami do przeznaczonych dla nich pracowni
Przerwy uczniowie spędzają na podwórku szkolnym, na terenie przyległym do danego
budynku
Przerwa śniadaniowa dla uczniów korzystających ze śniadania: uczniowie wchodzą do
budynku nr 2, w drodze do oraz w pomieszczeniach przy jadalni obowiązuje zakrywanie
nosa i ust
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O zastosowaniu wariantu B dyrektor informuje rodziców za pośrednictwem wychowawcy,
poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym (wieczorem dzień przed zastosowaniem
wariantu B), wiadomość tekstową lub komunikator internetowy (w przypadku gdy
informacja nie może być podana z wyprzedzeniem np. danego dnia rano przed wyjściem
dziecka do szkoły)
Dyrektor określa termin, do kiedy ma obowiazywać zmieniony wariant nauki
Dyraktor określa, która klasa lub jej część zostaje objęta nauczaniem zdalnym
W przypadku potrzeby wprowadzenia wariantu B część uczniów np. jedna klasa, może
korzystać z nauki zdalnej wg. planu lekcji, nauczyciel prowadzi lekcję online ze szkoły,
uczniowie pozostają w domach. Uczeń powinien mieć włączoną kamerę
Jeśli izolacji będą wymagali wszyscy uczniowie uczący się w danym budynku, przejdą na
tryb nauki zdalnej. Od pierwszego dnia będą obowiązywać ich lekcje online wg planu.
Informacje dotyczące lekcji (link do lekcji online) uczniowie otrzymają przez e-dziennik lub
przez komunikator internetowy
Jeśli w jednej rodzinie kilkoro dzieci podlega nauce zdalnej a posiadają jeden komputer
udział w zajęciach będzie ustalany indywidualnie z wychowawcami
Istnieje możliwość wypożyczenia komputera ze szkoły, jeśli dziecko nie posiada
odpowiedniego sprzętu w domu. Dostęp do internetu zapewniają rodzice






Uczniowie którzy nie korzystają z nauki zdalnej uczestniczą w zajeciach stacjonarnie.
Według zasad wariantu A
Zwolnieni z zajęć zdalnych mogą być tylko uczniowie na zwolnieniu lekarskim, czyli
faktycznie chorzy
Obecność na lekcjach zdalnych jest obowiązkowa, będzie monitorowana przez nauczyciela.
Nauczyciel prowadzi lekcje zdalne, pamiętając o szkodliwości ciągłego korzystania
z monitora. Należy wyznaczyć zadania w taki sposób, aby uczniowie także pracowali
w zeszycie, z podręcznikiem lubw mniejszych grupach, eliminując ciągłe przebywanie przed
komputerem
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O zastosowaniu wariantu C dyrektor informuje rodziców za pośrednictwem wychowawcy,
poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym ( wieczorem dzień przed zastosowaniem
wariantu C), wiadomość tekstową lub komunikator internetowy (w przypadku gdy
informacja nie może być podana z wyprzedzeniem np. danego dnia rano przed wyjściem
dziecka do szkoły)
Dyrektor określa termin, do kiedy ma obowiazywać zmieniony wariant nauki
Od pierwszego dnia uczniuów obowiązywać będa lekcje online wg. planu lekcji na dany
dzień. Informacje dotyczące lekcji (link do lekcji online) uczniowie otrzymają przez
e-dziennik
Plan nauki zdalnej może ulec zmianom w dniach klolejnych. Lekcje będą ustalane
w porozumieniu z wychowawcami oraz nauczycielami
Jeśli w jednej rodzinie kilkoro dzieci podlega nauce zdalnej a posiadają jeden komputer
udział w zajęciach będzie ustalany indywidualnie z wychowawcami
Istnieje możliwość wypożyczenia komputera ze szkoły, jeśli dziecko nie posiada
odpowiedniego sprzętu w domu. Dostęp do internetu zapewniają rodzice
Zwolnieni z zajęć zdalnych mogą być tylko uczniowie na zwolnieniu lekarskim, czyli
faktycznie chorzy. Uczniowie w kwarantannie powinni korzystać z zajęć zdalnych
Obecność na lekcjach zdalnych jest obowiązkowa, będzie monitorowana przez nauczyciela
Nauczyciel prowadzi lekcje zdalne, pamiętając o szkodliwości ciągłego korzystania
z monitora. Należy wyznaczyć zadania w taki sposób, aby uczniowie także pracowali
w zeszycie, z podręcznikiem, eliminując ciągłe przebywanie przed komputerem

