Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, by zapewnić Państwa
dzieciom, Państwu oraz pracownikom szkoły bezpieczne, higieniczne warunki
pracy i nauki, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS prosimy o dostosowanie się
do ustalonych w naszej placówce zasad bezpieczeństwa. Poniżej najważniejsze
z nich:
1) Przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny określonych
w wytycznych MEN, MZ i GIS.
2) Ograniczamy do minimum przebywanie osób trzecich na terenie szkoły.
3) Rodzice/opiekunowie odbierający/przyprowadzający dzieci do szkoły
mogą przebywać w przedsionku szkoły (jednocześnie maksimum dwie
osoby przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa).
4) Do szatni mogą wchodzić tylko rodzice/opiekunowie dzieci oddziału
przedszkolnego i uczniów klasy pierwszej. Jednocześnie w szatni może
przebywać czterech rodziców/opiekunów.
5) Rodzice/opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
6) Wszystkie osoby (trzecie) wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek
zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
7) Uczniowie kl. IV - VIII przy wejściu do budynku zobowiązani są do
dezynfekcji rąk, natomiast dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie
klas I-III do starannego umycia rąk wodą i mydłem.
8) Każda klasa ma przypisaną stałą salę, w której odbywać się będą zajęcia
edukacyjne (uczniowie przechodzą jedynie na zajęcia informatyki
i wychowania fizycznego).
9) Lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się na dworze, jeśli tylko
warunki atmosferyczne na to pozwolą.
10) Zwiększona zostanie ilość przerw, które uczniowie będą spędzać
na świeżym powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych).
11) Uczniowie w czasie przerw w budynku szkoły przebywają w wyznaczonej
dla nich części korytarza.
12) Zalecamy aby uczniowie nosili maseczki w przestrzeniach
ogólnodostępnych (np. korytarze) i w miarę możliwości zachowywali
dystans między sobą.

13) Uczniowie klas I-VIII posługują się własnym przyborami i podręcznikami,
których nie zostawiają w szkole. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami i podręcznikami.
14) Dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą
spożywać posiłki własne (suchy prowiant) w wyznaczonej sali nr 6.
15) Uczniowie korzystający z dożywiania w formie cateringu będą spożywać
obiady w sali nr 6 według ustalonego harmonogramu.

Szczegółowe uregulowania funkcjonowania szkoły w okresie pandemii
COVID-19 zawarte są w Regulaminie funkcjonowania Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli, który będzie zamieszczony
na stronie internetowej szkoły.
Dyrekcja PZS w Suskowoli

