WYTYCZNE DLA KLAS 0-3 OBOWIĄZUJĄCE OD 18.01.2021
1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w
izolacji.
2. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. W
przestrzeni wspólnej (szatnie, korytarze, toalety…) obowiązuje zasłanianie nosa i ust
maseczką lub przyłbicą, przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekowad lub
bezzwłocznie umyd ręce.
3. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzid do budynku szkoły, zostawiają dzieci
przed odpowiednim wejściem do szkoły:
 klasa 0a wejście B;
 klasa 0b wejście C;
 klasa 1a wejście do sali gimnastycznej H o godzinie 8:00, szatnia nr 1;
 klasa 1b wejście do sali gimnastycznej H o godzinie 8:10, szatnia nr 2;
 klasa 2a wejście główne A o godzinie 8:00, szatnia nr 3;
 klasa 2b wejście główne A o godzinie 8:10, szatnia nr 4;
 klasa 3a wejście od strony placu zabaw F o godzinie 8:00, szatnia szkoły podstawowej;
 klasa 3b wejście od strony placu zabaw F o godzinie 8:10, szatnia szkoły podstawowej.
 Dzieci korzystające ze świetlicy przed godz. 8:00 i po zakooczonych zajęciach korzystają z
wejścia głównego A.

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
zdezynfekowad lub bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.
6. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami
szkolnymi między sobą. Uczeo posiada własną butelkę do uzupełniania wody z dystrybutora
(przez nauczyciela).
7. Ewentualne posiłki dla dzieci należy zamawiad bezpośrednio przez stronę internetową firmy
cateringowej www.pyszoty.pl
8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyd dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz podczas lekcji prowadzonych z
nauczycielami innymi niż wychowawca. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni
wspólnej i podczas lekcji z różnymi klasami dotyczy także nauczycieli.
9. Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnowad, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbad o
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przynoszonych przedmiotów.
10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły (proszę zadbad o odpowiednie do warunków
atmosferycznych ubranie dziecka). Prosimy, aby w zajęciach brały udział wyłącznie dzieci,
których rodzice nie są w stanie zorganizowad im opieki.
11. Rekomenduje się organizację wyjśd w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej (proszę zadbad o
odpowiednie do warunków atmosferycznych ubranie dziecka).
12. Odbywają się wyłącznie klasowe koła zainteresowao, zajęcia dodatkowe nie odbywają się.
13. Nauczyciel w klasach 0-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
14. Rodzice muszą liczyd się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze
względu na stosowane procedury.
15. Powyższe wskazania są dostosowaniem do obecnej sytuacji obowiązujących PROCEDUR
BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ ZAKONU PIJARÓW W
POZNANIU, dostępnych na stronie internetowej szkoły.

