ROZPCZĄCEI ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 - INFORMACJE ORGANIZACYJE
1. Spotkanie organizacyjne uczniów szkoły podstawowej z wychowawcami odbędzie się
1.09.2020 r. o godzinie 9.30 w salach lekcyjnych. Rodzice nie mogą w tym czasie wejść do
budynku szkoły.
2. Msza święta inaugurująca rok szkolny 2020-2021 odbędzie się w kościele parafialnym w
Siemowie o godz. 8.00. Uczestników obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa. Na zewnątrz
obowiązuje zasada 1,5 m. dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.
3. Dziecko przyprowadza i odbiera rodzic lub upoważniona przez rodziców osoba dorosła. W
sytuacjach nagłych dopuszcza się telefoniczne upoważnienie osoby zastępującej, zgłoszone
wychowawcy lub dyrektorowi.
4. W związku z obowiązującymi zasadami dotyczącymi COVID 19, dzieci doprowadzane są
do budynku szkoły przez rodzica/opiekuna (obowiązuje maseczka i rękawiczki/dezynfekcja
rąk),
5. Dzieci do szkoły muszą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe ( nie mające
żadnych objawów jakiejkolwiek choroby).
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą zachowywać dystans w
odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metry.
7. Na terenie szkoły – zarówno w budynku jak i na zewnątrz, nie wolno gromadzić się. Po
przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka natychmiast opuścić w/w teren.
8. Drzwi szkoły ze względów bezpieczeństwa są zamknięte, prosimy dzwonić (dzwonek przy
drzwiach wejściowych).
9. W sprawach informacji o dziecku nie cierpiących zwłoki prosimy umawiać się z
wychowawcą telefonicznie (nr telefoniczny szkoły 655366161).
10. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny, wszystkie informacje dotyczące dziecka i
bieżących spraw szkolnych będą przekazywane za jego pośrednictwem.
11. Wyżywienie - dzieci przynoszą śniadanie z domu.
12. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
13. Nauczyciel
uzyskuje od rodziców zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka z
wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
14. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów choroby, dziecko zostaje odizolowane
w wyznaczonym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni w
celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
należy niezwłocznie powiadomić o tym wychowawcę i pozostawić dziecko w domu.
16. Uczniów w budynku szkoły na ten moment nie obowiązuje zasada zakrywanie ust i nosa.
Jednak na prośbę rodzica/opiekuna dziecko może używać na terenie szkoły maseczkę/przyłbicę
lub rękawiczki.
17. Tygodniowy plan zajęć zostanie zaprezentowany uczniom 1.09.2020 r. a następnie na
dzienniku elektronicznym.

