Najważniejsze zasady bezpieczeństwa od 1 września dotyczące uczniów – wyciąg z procedur

Uczniowie
1.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych – gorączka, kaszel, bóle mięśni oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.

W drodze do i ze szkoły uczniowie mają obowiązek przestrzegania aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.

Uczniowie maja obowiązek dezynfekcji rąk:
a) przed wejściem do budynku szkoły
b) przed wejściem do sali lekcyjnej
c) przed wyjściem z sali lekcyjnej
Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

4.
5.

W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie natychmiast odizolowany
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej. Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie
poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły z wykorzystaniem najszybszych
możliwych środków komunikacji.

6.

Do odwołania uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami w zależności od miejsca
rozpoczynania zajęć:

7.

a) wejście główne – uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach od 3 do 42 oraz na siłowni
i małej sali gimnastycznej (z wyłączeniem sal 3A i 3G).
b) wejście od strony boiska wewnętrznego – uczniowie rozpoczynający zajęcia
w salach 50 – 93 (wejście jest zamykane o godz. 10:00)
c) wejście od dużej sali gimnastycznej – uczniowie rozpoczynający zajęcia na sali
gimnastycznej, w salach o numerach od 100 wzwyż oraz
w salach 3A i 3G
Po wejściu do budynku szkoły uczeń niezwłocznie udaje się do sali lekcyjnej, w której
rozpoczyna lekcje.

8.

Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny

9.

Zaleca się zasłanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą podczas poruszania się po korytarzach,
klatkach schodowych i w toaletach.

10. Przed wejściem do sekretariatu, pedagoga szkolnego, dyrekcji – każda osoba obowiązkowo
musi mieć zasłonięte usta i nos – również przy odbiorze zaświadczenia.
11. Zużyte maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.
12. Do odwołania uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły w niezmienionym obuwiu i nie
muszą korzystać z szatni. Zmienne sportowe obuwie obowiązuje podczas lekcji
wychowania fizycznego.
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13. Zabronione jest gromadzenie się na korytarzach bez zachowania w miarę możliwości dystansu
społecznego i przemieszczanie się miedzy piętrami, z wyjątkiem konieczności zmiany sali
wynikającej z planu lekcji lub z innego ważnego powodu.
14. W sprzyjających warunkach pogodowych, uczniowie mogą w czasie przerwy przebywać na
świeżym powietrzu w obrębie ogrodzonego terenu szkolnego. Zabronione jest opuszczanie
przez uczniów ogrodzonego terenu szkolnego.
15. Zabronione jest opuszczanie przez uczniów ogrodzonego terenu szkolnego podczas przerw.
16. Jeśli nauka przedmiotu odbywa się w bloku lekcyjnym, nauczyciel wyznacza przerwę
międzylekcyjną w innym czasie niż obowiązujące w szkole przerwy.
17. Uczniowie korzystają z toalet najbliższych sali, w której mają zajęcia lekcyjne.
18. W trakcie przerw sale lekcyjne obowiązkowo są wietrzone. W przypadku sprzyjającej pogody
zaleca się prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
19. W miarę możliwości lokalowych plan lekcji ustalany jest w sposób minimalizujący
przemieszczenia się uczniów po szkole.
20. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego,
w szczególności:
a) częstego mycia i dezynfekcji rąk,
b) zachowania dystansu społecznego,
c) unikania podawania ręki na powitanie,
d) unikania dotykania ust oczu i nosa,
e) spożywania jedynie własnego jedzenia i picia,
f) unikania kontaktów z większą grupą uczniów,
g) bezzwłocznego informowania nauczyciela o pogorszenia się samopoczucia lub stanu
zdrowia,
h) stosowania zasady ograniczania kontaktów również poza szkołą.
21. Jeżeli uczeń potrzebuje zaświadczenia, że jest uczniem TZN – zgłasza ten fakt do wychowawcy
klasy. Wychowawca informację o niezbędnych zaświadczeniach przekazuje do sekretariatu
młodzieżowego (pokój 49)

