ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA
BIAŁEGO W BIERUNIU OD 4 MAJA 2021 R.
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:
W szkole od 4 maja 2021 r. funkcjonować będzie dla klas I-III nauczanie stacjonarne. Klasy
IV-VIII nadal będą realizować nauczanie zdalne. Od 17 maja do 29 maja obowiązywać będzie
dla klas IV-VIII nauczanie hybrydowe.
Zasady obowiązujące uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w czasie kształcenia
stacjonarnego w okresie zagrożenia epidemiologicznego:
1. 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.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
3. Ogranicza się wchodzenie do szkoły osób trzecich. W sytuacjach wyjątkowych rodzice
lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły (wejście
obok portierni, teren przy wejściu do szatni, ciąg komunikacyjny do sekretariatu
szkoły), zachowując zasady:
1) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) rodzice/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).
4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie/dezynfekcja rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować/umyć ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Uczeń przychodzący do szkoły musi być zabezpieczony przez rodziców/prawnych
opiekunów w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej
szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz

w chusteczki higieniczne. Na terenie szkoły nie ma obowiązku na zajęciach zakrywania
nosa i ust. Uczeń/nauczyciel może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.
Na przerwach, w szatniach, gdzie zachowanie dystansu 1,5 m między osobami nie jest
możliwe, noszenie maseczek jest obowiązkowe.
6. Szkoła podejmuje działania, które umożliwią taką organizację pracy, aby każda grupa
uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała
możliwość ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami np.:
1) uczniowie przed godziną 8.00 wchodzą do budynków różnymi wejściami
(informacja o organizacji wejść będzie przekazywana przez dziennik elektroniczny),
2) uczniowie będą korzystać z szatni, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez
wychowawców, przez dziennik elektroniczny.
3) zmianie ulega ilość i długości przerw obiadowych (przerwy lekcyjne będą trwać 10
minut, przerwy obiadowe 15 minut. Przerwy obiadowe wyznaczone są po 4, 5 i 6
godzinie lekcyjnej). Uczniowie będą korzystać ze stołówki zgodnie z oddzielnym
harmonogramem.
4) zostają przydzielone sale dla „klas”, a nauczyciele dochodzą do nich na zajęcia. Nie
dotyczy to lekcji informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć, na których
nauczyciel ma potrzebę przeprowadzenia lekcji w innej sali celem skorzystania
z pomocy dydaktycznych lub przeprowadzenia doświadczeń,
5) zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości
w grupach uczniów z danej klasy. W świetlicy dzieci regularne myją ręce wodą
z mydłem – ogranicza się stosowanie środków do dezynfekcji rąk. Świetlica,
w trakcie przebywania w niej dzieci, wietrzona jest nie rzadziej, niż co godzinę,
w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
6) uczniowie korzystający z biblioteki stosują się do zasad obowiązujących przy
wypożyczaniu książek. Konieczny jest okres 2 dni kwarantanny dla oddanych
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach,
7) uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej ustawiają się w kolejce po obiad,
zajmując miejsce zgodnie z wyznaczonymi liniami, które zapewniają utrzymanie
dystansu 1,5 m., a po otrzymaniu posiłku zajmują miejsca przy dwuosobowych
stolikach z uczniami ze swojej klasy. Obsługa kuchni będzie wydawać
przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Osoby wchodzące na

stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania
posiłku oraz sztućców,
8) zajęcia pozalekcyjne, w tym specjalistyczne organizowane są w miarę możliwości,
po zakończeniu nauki stacjonarnej w szkole, z zachowaniem ograniczeń, zakazów
i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu zajęć – sale

są myte

i dezynfekowane oraz dokładnie wietrzone.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, ewentualnie we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
9. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, ćwiczenia i gry kontaktowe nie są zalecane. W miarę możliwości zajęcia
wychowania fizycznego będą prowadzone na otwartej przestrzeni.
10. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone (co najmniej raz na
godzinę).
11. Wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą są mocno
ograniczone. Możliwe i zalecane są wyjścia w miejsca otwarte, np. boisko szkolne,
park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących
w przestrzeni publicznej.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 10 w budynku przy ul. Węglowej),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia
rodziców/opiekunów

o

konieczności

pilnego

odebrania

ucznia

ze

szkoły

(rekomendowany własny środek transportu).
13. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do udostępnienia wychowawcom
uczniów informacji o numerach kontaktowych, adresach mailowych celem
umożliwienia szybkiej, skutecznej komunikacji.
14. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły, państwowy
powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego

celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego
decydują o zakresie dalszych działań.

