
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE ABSOLWENTW OLSZTYNIE

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

A. Ogólne zasady bezpieczeństwa:
1. Do szkoły może przychodzić uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.

2. Uczeń, w którego domu przebywają osoby (rodzice, rodzeństwo, krewni) z objawami

przeziębienia/grypy, będące w kwarantannie, czy w izolacji nie może przyjść do

szkoły.

3. Uczeń, który chorował na COVID – 19, przed przyjściem do szkoły musi uzyskać

zaświadczenia od lekarza o zdolności do podjęcia nauki lub inne zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

4. Uczeń, który w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie aktywnej transmisji

koronawirusa SARS CoV-2 lub miał kontakt z osobą zakażoną zobowiązany jest do

odbycia kwarantanny- zgodnie wytycznymi GIS, MZ i MEN.

5. Rodzice/opiekunowie ucznia, który był uczestnikiem spotkań np. wesela,

zgrupowania, zawody sportowe, turnieje, konkursy, w których uczestniczyły

osoby z różnych województw, zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym

fakcie dyrektora szkoły.

6. Uczeń, który był uczestnikiem wyjazdów zagranicznych podczas trwania roku

szkolnego zobowiązany jest do odbycia kwarantanny zgodnie z wytycznymi GIS, MZ.

7. W przypadku, gdy którykolwiek z domowników ma objawy choroby

charakterystyczne dla COVID - 19 takie jak uporczywy kaszel, katar, wysoka

temperatura, trudności w oddychaniu, itp. uczeń nie może przyjść do szkoły.

8. Rodzice/opiekunowie ucznia, który został skierowany na kwarantannę lub z powodów

wymienionych wyżej są zobowiązani do niezwłocznego kontaktu z wychowawcą w

celu ustalenia trybu nauczania (zdalne nauczanie, karty pracy, zakres treści itp.).

9. Rekomendujemy szczepienia dzieci przeciwko grypie.



B. Podejrzenie wystąpienie COVID - 19:
1. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na chorobę

uczeń zostanie natychmiastowo odizolowany w odrębnym pomieszczeniu

(IZOLATCE) lub, jeżeli nie będzie takiej możliwości, będzie przebywać w

wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2m odległości od innych osób.

Opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności natychmiastowego

odebrania dziecka ze szkoły.

2. W sytuacji wystąpienia w klasie przypadku zarażenia SARS COV-2 cała klasa,

nauczyciele prowadzący zajęcia oraz osoby z bezpośredniego kontaktu będą

zgłoszone w dochodzeniu epidemiologicznym do PSSE, która podejmie decyzję o

kwarantannie i/lub wykonaniu badań.

3. Rodzic/opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły

(telefonicznie/ SMS/ Mailowo) o zakażeniu wirusem SARS COV-2 ucznia, lub

któregokolwiek z domowników.

C.Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci ze szkoły:
1. Uczniowie przed wejściem do szkoły będą mieli mierzoną temperaturę.

2. Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły oraz

zakrywania ust i nosa do momentu wejścia do klasy. Przy wejściu do łącznika szkoły

umieszczony jest dystrybutor z płynem do dezynfekcji.

3. Osoby z zewnątrz, dla których istnieje konieczność wejścia na teren szkoły,

zobowiązane są do dezynfekowania rąk oraz zakrywania ust i nosa.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów,

którzy nie są chorzy.

5. Nauczyciel lub inna osoba nadzorująca wejście uczniów do szkoły jest

uprawniona do niewpuszczenia na teren szkolny ucznia z wyraźnymi oznakami

choroby: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu,

podwyższona temperatura, katar, itp.



6. Opiekunowie odprowadzający uczniów, mogą wchodzić tylko do przestrzeni

wspólnej szkoły (PRZEDSIONKA) - jeżeli istnieje taka konieczność, zachowując

następujące zasady:

a) tylko 1 opiekun może wejść na teren budynku z dzieckiem/dziećmi;

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m;

c) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5m.

7. Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz, dlatego za każdym razem należy

się umawiać na spotkania.

8. Zaleca się możliwie jak najwcześniejsze opuszczenie szkoły po lekcjach/odbieranie

dzieci ze szkoły.

D. Ogólne zasady przebywania w szkole – organizacja pracy:
1. Uczniowie, nauczyciele oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły mają

obowiązek noszenia masek/ przyłbic zakrywających usta i nos w częściach wspólnych

budynku (korytarz, toalety).

2. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia masek podczas lekcji.

3. Uczniowie, którzy mają długie włosy muszą je związywać.

4. Uczniowie siedzą pojedynczo. Każdy uczeń w klasie ma przypisaną ławkę.

5. Uczeń nie może przynosić ze sobą niepotrzebnych rzeczy np. zabawek, gier.

6. Uczeń zabiera do szkoły własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują

się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

7. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie rzeczy oraz korzystać ze wspólnych

przyborów szkolnych.

8. Szkoła jest codziennie po wyjściu uczniów sprzątana oraz dezynfekowana.

9. W szkole wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

10. Uczniowie spędzają przerwy w swojej klasie lub w wyznaczonej przestrzeni na

podwórku. Uczniom nie wolno wchodzić do innych klas.

11. Nauczyciele w klasach I-III będą organizować przerwy dla swoich uczniów zgodnie z

potrzebami, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

12. Klasy IV-VIII pracują według normalnego rozkładu lekcji.



13. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na terenie szkoły Absolwent.

Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia na wyżej wspomniane zajęcia stroju

sportowego: odpowiednie obuwie, dresy, koszulka, spodenki sportowe.

14. Lekcje informatyki odbywają się bez zmian, na terenie szkoły. Po każdych zajęciach

sala, jak i urządzenia informatyczne będą dezynfekowane. Uczniowie będą

dezynfekować ręce przed lekcją informatyki.

15. Okna w klasach będą otwarte w ciągu całego dnia (uchylone). W przypadku złej

pogody na dworze - co 45 minut ( po każdej zakończonej lekcji).

2. Podczas pobytu w szkole dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, w

szczególności: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego

powietrza i po skorzystaniu z toalety.

3. Telefony komórkowe uczniów, każdorazowo wkładane są do woreczków strunowych,

a następnie do specjalnie przygotowanych pojemników. Przyjmowane i wydawane

będą przez nauczycieli.

4. Po zakończonych lekcjach uczniowie mający zgodę na samodzielny powrót do domu

opuszczają szkołę. Pozostali uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową z

przypisanym do danej klasy nauczycielem i przebywają w swojej sali lub na dworze.

5. Od 15:00 do 16:00 jedna sala lekcyjna przeznaczona będzie do odrabiania prac

domowych dla klas IV-VIII.

6. We wrześniu zostają czasowo zawieszone zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań.

Godziny przeznaczone na ten cel będą wykorzystane na indywidualne konsultacje z

nauczycielem.

7. Zajęcia na basenie przeznaczone dla klas 1—3 nie będą się odbywały przez cały rok

szkolny.

8. Na czas pandemii zostają zawieszone wszystkie wyjścia, wyjazdy, dyskoteki i bale

szkolne.

E. Przechowywanie rzeczy w szkole:
1. Dzieci zostawiają rzeczy w szatni, która zostanie im przydzielona na początku roku

szkolnego.



2. Wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni (z wyłączeniem wierzchniego okrycia i

butów) muszą być schowane do worka (materiałowego). Żadne rzeczy osobiste

uczenia nie mogą być pozostawiane w szatni luzem.

3. Mundurki Absolwenta – bluzy i koszulki muszą być bezwzględnie podpisane.

F. Obiady i posiłki:
1. Ze względów bezpieczeństwa prosimy uczniów o przynoszenie własnych napojów,

najlepiej wody w podpisanych pojemnikach.

2. Przygotowanie posiłków odbywa się z zachowaniem wszystkich zasad

bezpieczeństwa.

3. Stoliki na których uczniowie spożywają jedzenie będą dezynfekowane przed i po

spożyciu pokarmów. Dzieci nie będą używać tac i podkładek.

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020

Podpisano

Dyrekcja


