Szanowni Rodzice,
Od 1 września 2020 r. wracamy do nauki w warunkach stacjonarnych.
Jak będzie w naszej szkole?
Zostały opracowane procedury bezpieczeństwa, które regulują organizację pracy w różnych
płaszczyznach naszych działań. Poniżej przedstawię Państwu najistotniejsze informacje, które z nich
wynikają.
 Do szkoły wchodzą TYLKO osoby ZDROWE oraz gdy osoby, z którymi mieszkają nie
przebywają w izolacji lub kwarantannie.
 Uczeń przychodzi do szkoły w czystych ubraniach. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
Ucznia do szkoły może przyprowadzać i odbierać tylko jeden opiekun, który pozostaje w
przedsionku, dziecko jest odbierane przy portierni przez pracownika szkoły.
 Uczniowie przyjeżdżający do szkoły busami wchodzić będą dwoma wejściami: od strony ulicy
dowozy z gmin ościennych, od strony boiska dowozy z Poznania.
 Aby uniknąć tłoku, po obowiązkowej dezynfekcji rąk, w przedsionku mogą przebywać 4
osoby.
 Wszystkie osoby dorosłe korzystające z przestrzeni wspólnych mają obowiązek nałożenia
maseczki/przyłbicy.
 W przypadku uczniów rekomenduję noszenie maseczki /przyłbicy (poza lekcjami w klasie),
indywidualne decyzje w tej sprawie pozostawiam rodzicom.
 Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników. Nie powinien zabierać do
szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zwłaszcza wykonanych z pluszu lub tkanin. Wszystkie
rzeczy przynoszone przez ucznia powinny być regularnie czyszczone w domu.
 Szkoła posiada 3 termometry bezdotykowe, na podstawie pisemnej zgody obojga
rodziców/prawnych opiekunów
na terenie szkoły będzie można zmierzyć dziecku
temperaturę.
 Posiadamy właściwą ilość środków do zapewnienia higieny rąk, przedmiotów i pomieszczeń.
Czynności mycia, dezynfekcji powtarzane będą adekwatnie do powstałych sytuacji. Po
zakończonych zajęciach wszystkie pomieszczenia szkolne będą poddawane codziennej
dezynfekcji.
 Staramy się, aby uczniowie przebywali w swoich grupach, jak najmniej w przestrzeniach
wspólnych i minimalizujemy też zmianę sal w ciągu dnia.
 Różnicujemy czas przerw dla poszczególnych klas. W oddziałach pracujących w blokach
lekcyjnych o momencie zastosowania przerwy będzie decydował nauczyciel. Gdy będzie
sprzyjać pogoda, przerwy będą spędzane na szkolnym boisku podzielonym na sektory dla
poszczególnych grup (zejście i wejście odbywać się będzie trzema klatkami schodowymi).
Kiedy nie będzie można skorzystać z przerw na wolnej przestrzeni, uczniowie spędzą je w
salach i na holu szkoły.
 Śniadania uczniowie będą jeść przy zdezynfekowanych stołach i na podkładkach w salach
lekcyjnych. Bułki i napoje przynoszone będą z zachowaniem zasad higieny przez pracownika
szkoły. Śniadania przynoszone przez ucznia z domu powinno być pakowane w materiały
biodegradowalne np. papierowe torebki śniadaniowe.
 Przy zachowaniu reżimu sanitarnego obiady będą dostarczane przez firmę cateringową
i wydawane przez pracowników szkoły w czterech grupach obiadowych. Jednocześnie
podczas jednej zmiany z jadalni może korzystać 24 uczniów, w miarę możliwości przy każdym
stoliku jeść będą uczniowie jednej klasy.

 Zajęcia świetlicowe prowadzone będą w czterech salach, w podziale dla uczniów z jednego
poziomu edukacyjnego. W salach tych będą przebywać uczniowie z różnych klas. Z uwagi na
warunki lokalowe konieczne jest zminimalizowanie czasu przebywania uczniów w świetlicy,
stąd prośba do rodziców o indywidualną analizę potrzeby korzystania z tej formy opieki
w okresie pandemii.
 W okresie pandemii zawiesza się organizowanie w bezpośrednim kontakcie imprez
międzyoddziałowych, międzyszkolnych. Możliwa jest organizacja takich działań w formie
online.
 Nie organizuje się wycieczek.
 Praktyczna nauka zawodu i praktyki wspomagane aż do odwołania realizowane są
w warunkach szkolnych.
 Zebrania z rodzicami odbywają się w formie online.
 Kontakt rodziców z pracownikami szkoły odbywa się telefonicznie, e-mailowo lub na terenie
szkoły po uprzednim ustaleniu spotkania.
 Wychowawcy zbiorą od Rodziców numery kontaktowe, pod którymi przez cały czas pobytu
dziecka w szkole, będzie możliwy kontakt. Jeśli podczas pobytu w szkole uczeń wykaże
objawy chorobowe, zostaną o nich natychmiast powiadomieni rodzice i poproszeni o odbiór
dziecka ze szkoły. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów epidemicznych, pod opieką
osoby dorosłej zostanie on skierowany do wydzielonego w szkole izolatorium. W takiej
sytuacji konieczny będzie jak najszybszy odbiór dziecka ze szkoły przez rodzica z
zapewnieniem własnego środka transportu. O przypadku stwierdzenia u dziecka zakażenia
SARS-CoV-2, rodzic natychmiast informuje dyrektora szkoły.
 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Ustalona będzie lista osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 W sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia zarażeniem Covid-19, Minister Edukacji
Narodowej upoważnił dyrektora szkoły do wprowadzenia takich zasad kształcenia, które
mogą ograniczyć zachorowalność uczniów i pracowników. Podstawy prawne do
wprowadzenia hybrydowego kształcenia: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389).
Szczegółowe procedury przekazane będą Państwu przez wychowawców klas. Nasze działania
będą modyfikowane zgodnie z potrzebami wynikającymi z warunkami
bieżącego
funkcjonowania szkoły.
Szanowni Państwo, warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa Uczniom, ich Rodzinom,
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły jest wspólna odpowiedzialność za nasze
działania w obszarach dom – szkoła i przestrzeganie wyznaczonych zasad sanitarnych.
W trosce o zdrowie całej społeczności bardzo proszę o współpracę, koronawirus nie jest
fikcją, wspólnym wysiłkiem możemy ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.
Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku
Grażyna Piosik
Dyrektor ZSS 102

