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Wytyczne dla rodziców i uczniów
klas IV-VIII
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Krościenku Wyżnym
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja
2021 r., zajęcia w zakresie klas IV-VIII będą realizowane w systemie tzw. hybrydowym.

Na ternie szkoły nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19
zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 17 maja 2021 r.

OGÓLNE ZASADY
DYSTANS

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5
metra.

DEZYNFEKCJA

przed i po zajęciach mycie powierzchni
detergentem lub dezynfekcja środkiem
dezynfekującym

HIGIENA

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk),
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

MASECZKA

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można
zachować dystansu pomiędzy grupami

WIETRZENIE

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw,
a także w dni wolne od zajęć
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I.Organizacja zajęć w szkole – klasy IV-VIII
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów
prywatnych

lub

przemieszczania

się

pieszo

oraz

środkami

indywidualnymi

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Zgodnie z obowiązującą w szkole Procedurą funkcjonowania Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła w Krościenku Wyżnym, uczniowie klas IV-VIII wchodzą na
teren szkoły wejściem od strony południowej.
5. Uczniowie klas IV-VIII przychodzą do szkoły w godzinach od 7:30-8:00. Zajęcia
rozpoczynają o godz. 8:00.
6. Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku
szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa (rekomendowane
maseczki chirurgiczne).
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali:
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a) IVa – 17 G
b) IVb - 24
c) Va - 20
d) Vb - 19
e) VIa – 7G
f) VIb – 6G
g) VIc – 9G
h) VIIa – 5G
i) VIIb – 14G
j) VIIIa - 21
k) VIIIb - 22
l) VIIIc – 20G
10. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
w szkole nie może kontaktować się z pozostałymi klasami.
11. W szkole obowiązują wyznaczone strefy w obrębie sal lekcyjnych, w których mogą
przebywać uczniowie. Uczniowie zobligowani są do przebywania w wyznaczonej strefie,
zachowania 1,5 m dystansu społecznego oraz stosowania środków ochronnych: osłona
ust i nosa. Zabronione jest gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada
szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
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13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami.
14. Możliwość przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego
minimum i w wyznaczonych obszarach (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych:
maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów infekcji
lub choroby zakaźnej).
15. Kontakt z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu
odległości

od

innych

osób,

i

niezwłocznie

(sala 21 G), zapewniając min. 2 m
powiadomić

rodziców/opiekunów

o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
17. Biblioteka szkolna działa z godnie z ustalonym dotychczas harmonogramem godzin
z uwzględnieniem 2 dniowego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece.
18. We współpracy z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady,
w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed
wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do
dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją
prawidłowej dezynfekcji rąk oraz osłony ust i nosa za pośrednictwem maseczki –
rekomendowane chirurgiczne.
Dyrekcja
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym
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