Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
1 września 2020 r. z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani
przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ
opracowaliśmy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych.
Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły: sp7.stargard.edu.pl, bardzo
proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku
szkoły oraz na boiskach do niej należących.
Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
I. Przyprowadzanie dzieci do szkoły
1. Do szkoły/placówki może przychodzić tylko:
a. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez
opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) rozumie się:
 podwyższoną temperaturę ciała,
 ból głowy i mięśni,
 ból gardła,
 kaszel,
 duszności i problemy z oddychaniem,
 uczucie wyczerpania,
 brak apetytu.
4. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek, pluszaków, książek, gazet, ani innych
przedmiotów, których użycie podczas pobytu w szkole jest zbędne. Nie ma
możliwości pozostawienia ich w szafkach.
5. Uczniowie przynoszą ze sobą odpowiednią ilość jedzenia i napojów na cały czas
pobytu w szkole. Nie ma możliwości zakupu w szkolnym sklepiku, ani uzupełnienia
np. brakującego napoju przez wychowawcę.
6. Dzieci przynoszą do szkoły jedynie obuwie zmienne oraz ewentualnie odzież na
przebranie zapakowaną w worek foliowy.
7. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub dziecko samodzielnie przychodzące do
szkoły oczekuje na wejście w kolejności przybycia do szkoły przed budynkiem

szkolnym z zachowaniem dystansu min.1,5 m.
8. Od 1 września uczniowie wchodząc do szkoły będą korzystać z dwóch wejść, według
następujących zasad:
 klasy I i II – wejście od strony boiska w segmencie A
 klasy III, IVa, IVb, VId – wejście od strony placu Majdanek w segmencie A
 klasy IVc, IVd, V, VI a,c,e,f– wejście od strony boiska w segmencie C
 klasy VII i VIII – wejście od strony placu Majdanek w segmencie C
9. Dziecko wchodzi do szkoły samodzielnie, bez opiekuna.
10. Wchodząc na teren szkoły oraz podczas poruszania się w przestrzeni wspólnej uczeń
zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
11. Jeśli w trakcie oczekiwania na wejście do szkoły wytworzy się kolejka, należy
zachować odstęp 1,5 m od innych dzieci i ich rodziców. Nie tłoczymy się przed
wejściem, nie pozwalamy dzieciom na bieganie po terenie szkoły.
12. Po wejściu do szkoły dziecko udaje się do szatni.
13. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do szatni.
14. W celu usprawnienia pracy w pierwszych dwóch tygodniach nauki zaleca się, aby
w miarę możliwości wychowawcy klas I – II i IV spotykali się z uczniami przed
wejściem do budynku i pokierowali sprawnym, przejściem do szatni i sal lekcyjnych.
15. Zaleca się, ustalenie elastycznych godzin przychodzenia poszczególnych klas do
szkoły, np. co 5 minut.
16. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
17. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły/placówki osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
18. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej
opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady jeden opiekun na
ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna
i pracownika szkoły min, 1,5 m.
19. Przed wysłaniem dziecka do szkoły rodzic jest zobowiązany do codziennego
kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka.
20. Rodzic jest zobowiązany do umożliwienia szybkiej komunikacji telefonicznej ze
sobą, w czasie pobytu dziecka w szkole.
21. Od momentu przekazania dziecka nauczycielowi lub woźnej do chwili odebrania
dziecka ze szkoły, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi szkoła.
22. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych przed wejściem do budynku.

II.
Zachowanie w szatni
1. Po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu rąk, uczeń jest zobowiązany do włożenia
obuwia zmiennego do worka na buty zaś odzieży wierzchniej do torby foliowej i
zniesienia ich do szatni.
2. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do szatni.

3. W szatni konieczne jest zachowanie dystansu 1,5 m.
4. Pobyt w szatni ograniczamy do minimum. Nie dopuszcza się oczekiwania przez
ucznia na kolegów lub spotkań towarzyskich w szatni.
5. Wchodząc i wychodząc z szatni oraz poruszając się w przestrzeni wspólnej zaleca się,
aby w miarę możliwości uczeń unikał dotykania poręczy, uchwytów, klamek
włączników itp.
6. Podczas przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi uczeń pamięta o obowiązku
ruch prawostronnego oraz zachowaniu bezpiecznego dystansu.
III.
Odbieranie dziecka ze szkoły
1. Dziecko może być odebrane ze szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna lub
upoważnioną pełnoletnią osobę, która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Dzieci są odbierane ze szkoły przez osoby zdrowe.
3. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka oczekuje na dziecko
przed wejściem do budynku z zachowaniem odstępu 1,5 m od innych
rodziców/opiekunów prawnych.
4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej
opiekunów odbierających dzieci z zachowaniem zasady jeden opiekun na
ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna
i pracownika szkoły min, 1,5 m.
5. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dziecka dezynfekują
dłonie przy wejściu do placówki lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają
usta i nos.
6. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka nie może wejść do
szatni.
7. Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka nie może odebrać
dziecka bezpośrednio z sali.
8. Nauczyciel lub wyznaczona osoba przyprowadza dziecko z sali do szatni i przekazuje
je rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie upoważnionej do odbioru dziecka
z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
9. Od tego momentu rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona do odbioru dziecka
ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko.
10. Dziecko nie może być odebrane ze szkoły później niż o godzinie 16:30 – świetlica,
16.50 – zajęcia lekcyjne
11. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
IV.

Poruszanie się w przestrzeni szkolnej

1. Hol szkolny – wejście i wyjście do szkoły
• segment A - klasy 1 – 2 wchodzą do budynku od boiska szkolnego,
klasy 3, 4a, 4b, 6d od placu Majdanek,
• segment C – klasy 4c, 4d, 5, 6a,c,e,f – od strony boiska szkolnego, klasy 7 i klasy 8
– od placu Majdanek

• zaleca się przyjście do szkoły 10 min przed lekcjami
• w początkowym okresie szkoły (wrzesień, początek października) dopuszcza się
nienoszenie obuwia zmiennego – nie dotyczy to lekcji wf, na których obowiązuje
ustalony strój sportowy,
• każda klasa ma przydzieloną szatnię, w której zostawia okrycie zmienne i obuwie zmienne
(klasy 1-3 oraz 4a, 4b i 6d (przy sali 18a) mają szatnię w segmencie A, pozostałe w
segmencie C),
• uczniowie klasy 4c i 4d oraz 6e, 6f – na lekcje idą do segmentu A korytarzem wzdłuż sali
gimnastycznej,
• po dezynfekcji rąk uczniowie udają się do przydzielonych sal lekcyjnych, w których
oczekuje na nich nauczyciel przedmiotu (w sytuacjach nieprzewidzianych dopuszczalne są
rozstrzygnięcia indywidualne – każda sala ma klucz w drzwiach)
• poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu - prawostronnie, zachowując w miarę możliwości
dystans społeczny,
• klasa kończąca w danym dniu lekcje opuszcza szkołę odprowadzana przez nauczyciela
do wyjścia na zewnątrz budynku,
• wyjście z szatni w segmencie C na ulicę Kraszewskiego z pominięciem holu szkoły
• wszystkich uczniów, pracowników szkoły i osoby postronne podczas poruszania się
w przestrzeni ogólnodostępnej (hol, korytarz, toaleta, biblioteka, stołówka,
sekretariat, pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski) w SP7 obowiązuje
ochrona ust i nosa (maseczki, przyłbice)
2. Przerwy międzylekcyjne
• po skończeniu lekcji uczniowie pozostają w sali pod opieką nauczyciela kończącego dane
zajęcia,
• spędzanie przerw odbywać się będzie rotacyjnie wg ustalonego harmonogramu zależnego
od planu zająć (sala lekcyjna, korytarz, boisko szkolne – ilość klas na danym piętrze,
zachowanie zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi)
• w klasach 1-3 nauczyciel organizuje przerwy w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min,
• nauczyciel spędzający daną przerwę z uczniami na korytarzu zobowiązany jest
do monitorowania zachowań uczniów w toalecie,
• korzystanie z biblioteki, czytelni, stołówki wg obowiązujących w danym miejscu zasad,
3. Toalety
• w celu zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa dopuszcza się
korzystanie przez dzieci z toalet w czasie lekcji,
• klasy 4 i 6 mające lekcje w segmencie A korzystają z toalet na parterze,
• zobowiązuje się wszystkich korzystających z toalety do zachowania zasad higieny
(dokładne umycie rąk).
4. Boisko szkolne
• uczniowie przebywający w czasie przerw na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela
mogą nie używać osłony twarzy i nosa
• po powrocie do budynku zobowiązani są nałożenia maseczki i dezynfekcji rąk

V.

Komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za
pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku
funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób
komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem
za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa
oraz zachować dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu
zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami,
które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa
nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem.
3. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie
z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego
umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4.
4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce
płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza
pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz
nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do
zeszytu wejść szkoły.
5. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który
zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do
kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.
Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w
ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać również w sekretariacie szkoły.
7. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19),
wyznacza się następujący numer telefonu: 91-573-17-37
8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie
poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności
niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl

