Organizacja zajęć i inne ważne informacje
dla Uczniów SP nr 2 im. św. Stanisława Kostki oraz ich Rodziców
1.

W związku z trwającym stanem epidemii oraz chęcią zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu Państwa dzieciom,
ograniczona zostaje możliwość przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz. Wszystkie osoby wchodzące na teren
szkoły zobowiązane są do zakrycia ust i nosa, a także zdezynfekowania rąk.

2.

Do szkoły mogą przychodzić TYLKO dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel,
podwyższona temperatura ciała). Nie należy również wysyłać dziecka do placówki, jeśli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.

3.

W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Wyjątek stanowi jedynie szatnia, gdzie niemożliwym będzie
zachowanie dużych odległości między Uczniami. Po przejściu na wyznaczony dla danej klasy korytarz będzie można
ściągnąć maseczkę.

4.

Rodzice odprowadzający dzieci z kl. ,,0” – I mogą wchodzić tylko do części wspólnej szkoły – przy szatni. Dopuszcza
się wejście na teren szkoły pozostałym rodzicom i interesantom (w ważnych sprawach) wejściem nr 1 - po uprzednim
użyciu dzwonka. Osoba taka zostanie wpuszczona i będzie zobowiązana do wpisania się na listę wejść do szkoły.
Należy pamiętać o zakryciu nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

5.

Uczniowie wchodzą do budynku w określonych niżej godzinach WYŁĄCZNIE wejściem nr 2 (wejście główne) i udają
się prosto do szatni.


7:30 - uczniowie przyjeżdżający do szkoły autobusem,



7:45 - uczniowie kl. IV-VIII,



7:55 - uczniowie kl. I-III (ucz. kl. I mogą wejść z rodzicami),



8:05 - przedszkolacy z rodzicami.

Przypominamy, że istnieje konieczność trzymania obuwia zmiennego w workach na buty.
6.

Przerwy dla Uczniów klas I-VIII pozostają bez zmian. Podczas przerw można przebywać na podwórku szkolnym (o ile
pozwolą na to warunki atmosferyczne).

7.

Schodzenie na stołówkę odbywać się będzie według ustalonych godzin – po uprzednim umyciu rąk.

8.

Uczniowie przebywający przy indywidualnych szafkach są zobowiązani do założenia maseczki - jeśli nie będą mogli
zachować bezpiecznej odległości 1,5 m.

9.

Ze względu na szczególne okoliczności prosimy, aby skład Rady Rodziców i trójek klasowych pozostał bez zmian.

10. Kontakty z Rodzicami odbywać się będą poprzez dziennik elektroniczny, platformę Teams, telefonicznie lub
po uprzednim uzgodnieniu, indywidualnie. W związku z tym prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości.
11. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
12. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu, aby umożliwić szybką komunikację
w sytuacjach nagłych. W razie zmiany numeru kontaktowego należy niezwłocznie powiadomić o tym wychowawcę.
13. W razie zauważenia u dziecka oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel - wychowawca
niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i Rodziców. Dziecko umieszczone zostaje w tzw. izolatce do czasu
przyjazdu Rodzica.
14. Nie będzie obligatoryjnego mierzenia temperatury. Będzie ona mierzona – za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica –
w sytuacji, gdy dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy chorobowe, takie jak: osłabienie, podwyższona
ciepłota ciała, katar, kaszel.

