Informacje dyrektora o organizacji kształcenia od 1 września 2020 r.
wariant „A”.
Szanowni Państwo! Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!
Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020
r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz
Państwem!
Sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać
zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako
Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele
procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone
na stronie ww.zs1.edu.pl w zakładce „Koronawirus” i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi
i ścisłe ich przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku
szkolnym i w obiektach należących do placówki.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Rodzic/opiekun prawny ucznia powinien skontaktować się z wychowawcą i
poinformować o możliwie najszybszej formie kontaktu. Rodzic lub opiekun jest
zobowiązany do podania nowego kontaktu, jeżeli poprzednia informacja na ten temat
stanie się nieaktualna.
2. Na początku roku szk. rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń informuje wychowawcę o
ewentualnej alergii i jej objawach lub innych chorobach, których objawy mogą
wprowadzać niepotrzebne zaniepokojenie w trakcie pobytu w szkole.
3. Rodzic lub opiekun pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcą i jest zobowiązany do
odbierania od niego wiadomości w ustalony z nim sposób.
4. Jeżeli rodzic lub opiekun nie może odebrać w danej chwili telefonu ze szkoły lub od
wychowawcy, to jest on zobowiązany do niezwłocznego porozumienia się ze szkołą lub
z wychowawcą.
5. Na początku roku szkolnego uczniowie informują wychowawcę o możliwościach
sprzętowych i umiejętnościach obsługi sprzętu multimedialnego w związku z
możliwością wprowadzenia pracy zdalnej.
6. W celu umożliwienia mniejszego natężenia ilości uczniów w szkole wprowadza się od
1.09.2020r. lekcje „zerowe” oraz wydłuża się czas do 10 godz. lekcyjnych ( do godz.
15.40)
7. W trakcie pobytu w szkole wszystkich obecnych na terenie szkoły obowiązują ogólne
zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekowanie (po przyjściu do
szkoły i po przyjściu z zewnątrz), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

8.

W drodze do i ze szkoły, zarówno uczniowie jak i pracownicy są zobowiązani do
przestrzegania aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania się w przestrzeni
publicznej.

9.

Uczniowie są zobowiązani do punktualnego przybycia na lekcję.

10. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
11. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą przyjmowani do szkoły, a o
tym fakcie zostaną poinformowani rodzice lub opiekunowie
12. Do placówki nie może przyjść uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę.
Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły
fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, Zakaz ten
obowiązuje pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i
życia osób trzecich.
13. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób
trzecich, poza korytarzem, stanowiącym przestrzeń wspólną.
14. Zaleca się kontakty zdalne z rodzicami/opiekunami. Rodzic/ opiekun prawny ucznia jest
zobowiązany do śledzenia postępów ucznia i jego frekwencji w dzienniku
elektronicznym. Jest też zobowiązany do czytania adresowanych do niego wiadomości,
zamieszczanych w dzienniku elektronicznym.
15. Możliwy jest kontakt osobisty rodzica lub opiekuna z wychowawcą lub z dyrektorem
szkoły czy pedagogiem lub psychologiem po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
16. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz, którzy wcześniej uzgodnią swoją wizytę
w szkole muszą stosować się do uzgodnionego terminu i godziny spotkania. Ich
obecność będzie rejestrowana.
17. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
18. W trakcie pobytu w szkole osoby z zewnątrz mają obowiązek używania masek lub
przyłbic. Należy przestrzegać dystansu społecznego (1,5 m).
19. Przy wejściu do szkoły i przy przemieszczaniu się klatkami schodowymi i korytarzami
obowiązuje ruch prawostronny i zasada dystansu społecznego.
20. Do sekretariatu szkoły można wejść tylko pojedynczo, za zgodą pracownika administracji
i po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
21. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura i inne
objawy sugerujące niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem) i może zarażać inne
osoby, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z
lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie
zdrowia dziecka.
W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia
w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła
zapewnia
opiekę
w czasie przebywania ucznia w izolatce.
22. Rodzic lub opiekun ma obowiązek jak najszybszego odbioru swojego dziecka ze
szkolnej izolatki.

23. W szkole wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na przerwach
i w miejscach ogólnie dostępnych.
24. Uczniów nie obowiązuje noszenie maseczek na lekcjach. Jeżeli jednak rodzic lub uczeń
uważa, że należy stosować te środki ochrony podczas całego pobytu w szkole to nie
ma przeciwskazań.
25. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
26.

Młodzież przychodzi do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania
poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.

z

27.

Na korytarzach szkolnych obowiązują maseczki lub przyłbice, chroniące usta i nos.

28.

Uczniowie mogą do szkoły przynieść własne śniadanie bezpiecznie zapakowane,
którym nie mogą dzielić się z innymi.

29.

Zaleca się, aby uczniowie wchodzący do szkoły dostosowali się do następującej
zasady:
- do sal gimnastycznych wchodzą zewnętrznymi wejściami
- uczniowie mający lekcje pierwszą na parterze i na III piętrze wchodzą wejściami
bocznymi
- uczniowie mający lekcję pierwszą na I i II piętrze wejściem głównym

29. Nie należy tworzyć skupisk przed szkołą, ani na korytarzach szkolnych.
30. W zależności od sytuacji epidemicznej i zwiększeniu zagrożenia epidemicznego w
każdej chwili mogą ulec zmianie zarówno w.w. zasady, jak i sposób prowadzenia zajęć.
Szkoła może przejść na pracę hybrydową lub nauczanie zdalne.
31. Nr tel. Sekretariatu szkoły: 774825950; e-mail: zs1@zs1.edu.pl
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