Zasady obowiązujące w szkole w okresie zagrożenia epidemiologicznego Covid 19
1.Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie i pracownicy Ośrodka. Na terenie szkoły
uczniowie i pracownicy powinni w miarę możliwości zachowywać dystans 1,5m -2 m.
2.Wejście rodzica/opiekuna jest możliwe w wyjątkowych wypadkach po uzyskaniu zgody
dyrektora/ wicedyrektora / kierownika internatu przy przestrzeganiu dystansu 2 metrów,
zdezynfekowaniu rąk oraz zakryciu nosa i ust.
3.Podczas lekcji jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają powinny być uchylone okna.
W czasie przerwy gdy uczniowie opuszczą salę lekcyjną obowiązkowo należy przewietrzyć
salę. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i zabawek.
Zaleca się dezynfekowanie stolików i krzeseł co dwie lekcje.
4.Korytarze szkolne są wietrzone podczas lekcji.
5.Uczniowie jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają spędzają przerwy na świeżym
powietrzu.. Przerwy uczniowie spędzają przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia:
-sale na parterze i nowa sala gimnastyczna –korytarz na parterze
-sale na pierwszym piętrze i stara sala gimnastyczna –korytarz na pierwszym piętrze
-sale 205 -215 -korytarz szkoły podstawowej na drugim piętrze
-sale 220 -225 -korytarz liceum na drugim piętrze
- sale 228 - 231 (dawne 325 -322) - korytarz na drugim piętrze za pokojem
nauczycielskim
6. Uczniom, jeżeli pozwala na to stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności zaleca się
zakrywanie nosa i ust podczas przebywania na korytarzach szkolnych. Uczeń wchodzący do
sekretariatu musi bezwzględnie mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans 2 metrów.
7. Podczas lekcji uczniowie nie muszą zakrywać nosa i ust.
8. Każdy uczeń posługuje się własnymi przyborami szkolnymi. W przypadku korzystania z
przyborów znajdujących się w sali lekcyjnej należy je bezwzględnie zdezynfekować przed i po
użyciu. Dzieci nie mogą przywozić do szkoły swoich zabawek.
9. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie jednorazowe chusteczki do nosa.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z windy dla uczniów, których stan zdrowia i
niepełnosprawność pozwala na korzystanie ze schodów.
11. Przechodzenie grupy uczniów przez pokój nauczycielski należy ograniczyć do sytuacjigdy
uczeń / uczniowie nie mogą korzystać ze schodów. Jeżeli w grupie jest jeden taki uczeń i
opiekę nad całą grupą sprawuje jedna osoba to grupa może przejść przez pokój
nauczycielski.
12. Uczniowie są zobowiązani do umycia rąk wodą i mydłem lub dezynfekcji rąk: po przyjściu
do szkoły, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z boiska szkolnego, przed
i po zajęciach w sali gimnastyczne oraz pracowniach szkolnych oraz na każde polecenie
nauczyciela.
1

13. Drugie śniadanie wszyscy uczniowie od klasy 4 szkoły podstawowej spożywają w
stołówce szkolnej.
14. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, p1 -p 6 szkoły podstawowej, klasy szkoły
przysposabiającej do pracy (2-3a,1b,1c,1d) spożywają drugie śniadanie w swoich salach
lekcyjnych.
15. Uczniom, również pełnoletnim, podczas przerw międzylekcyjnych nie wolno wychodzić
poza teren Ośrodka.
16. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania uczniów podczas przerw na terenie
internatu, z wyjątkiem: przygotowania się do zajęć wf oraz przygotowania się do lekcji ucznia
posługującego się brajlem.
17. Uczniowie nie będący mieszkańcami internatu nie mogą tam przebywać.
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