WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZAPOBIEGANIA
I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Klasy 4-8
W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ
w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie zostały wprowadzone następujące
wewnątrzszkolne zasady w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19:
1. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
Rodzic/ opiekun prawny dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi
szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje,
pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób
trzecich.
2. Wprowadza się zakaz przebywania w szkole rodziców/opiekunów prawnych oraz osób
trzecich.
3. Nauczyciele odpowiadają na wiadomości przesłane za pomocą dziennika elektronicznego
Librus do godziny 17.00. W sprawach wymagających rozeznania sytuacji:
•

pilnych– odpowiedź do 3 dni roboczych,

•

w pozostałych do 7 dni roboczych.

4. Sposoby komunikowania się rodziców/opiekunów prawnych ze szkołą:
a. Dyrekcja szkoły
z sekretariatem)

–

poprzez

umówione

spotkanie

(kontakt

telefoniczny

b. Pedagog szkolny – poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie (wew. 25).
c. Wychowawca / nauczyciel – poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz w czasie
zebrań i dyżurów.
W konieczności dostarczenia dokumentów należy je wrzucić do skrzynki przy wejściu do
szkoły (spakowane w kopertę i opisane).
5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu
prywatnego i odbierania połączeń ze szkoły w czasie pobytu dziecka w placówce.
W przypadku braku stałego dostępu do telefonu (np. ze względu na charakter pracy)
konieczne jest podanie numeru kontaktowego do upoważnionych osób lub zakładu pracy.
6. W sytuacji zgłoszenia pobytu ucznia na kwarantannie forma realizacji obowiązku szkolnego
zostaje ustalona bezpośrednio z rodzicem / opiekunem prawnym.
7. Szkoła udostępnia dwa wejścia: wejściem prawym wchodzą klasy 4-8, wejściem lewym klasy
1-3. Niezwłocznie po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę wyznaczonym wyjściem.
8. W częściach wspólnych obowiązuje nakaz osłony ust i nosa.
9. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk poprzez skorzystanie z płynu do
dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do placówki.

10. Dzieci rozpoczynające lekcje o godzinie 8:00 przychodzą do szkoły najwcześniej o godzinie
7:30. Dzieci rozpoczynające lekcje w późniejszych godzinach, przychodzą do szkoły
najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Z szatni uczeń ma obowiązek udać się do
sali, w której ma lekcję.
Od wejścia na teren szkoły i dotarcia do swojej klasy lub świetlicy dziecko musi być w
maseczce.
11. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek, pluszaków. Uczeń przynosi tylko i wyłącznie
przybory potrzebne do nauki.
12. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowanie przybory i pomoce szkolne potrzebne mu
do zajęć.
13. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie są odbierani przez trenera z sal lekcyjnych, po
zakończeniu zajęć sportowych trener odprowadza uczniów na następne zajęcia.
14. Podczas lekcji informatyki uczeń ma obowiązek mieć zakryte usta i nos oraz ubrane własne
rękawiczki jednorazowe.
15. Uczniowie każdego dnia przychodzą w czystych i świeżych ubraniach.

Zasady te mogą ulec zmianie w związku ze zmieniającą się sytuacja epidemiologiczną.

