Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania placówki od 01 września:
1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego z dniem 01 września 2020
roku wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa przez uczniów i
pracowników szkoły.
2. Obowiązek ten dotyczy części wspólnych szkoły: korytarzy, szatni, toalet,
boiska szkolnego, biblioteki szkolnej i publicznej, stołówki, sekretariatu.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem w maseczce lub
przyłbicy. Po wejściu do sali lekcyjnej mogą je zdjąć i włożyć do specjalnie
przygotowanej przez opiekuna torebki w tornistrze lub pozostać w niej w czasie
lekcji - zgodnie z wolą rodziców.
4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły również zasłaniają
usta i nos oraz zachowują 1,5 m dystans od innych rodziców z dziećmi.
Oczekują w wyznaczonym wejściu na nauczyciela.
5. Do odwołania został zdjęty nakaz wchodzenia do szkoły przy pomocy kart
wejściowych. Wszystkie wejścia do szkoły po przybyciu uczniów zostają
zamknięte.
6. Maseczki, przyłbice, torebki/woreczki foliowe na środki ochrony osobistej
zapewniają rodzice. W wyjątkowej sytuacji, gdy uczeń zapomni maseczki lub
ulegnie ona zniszczeniu, może otrzymać jednorazową w sekretariacie szkoły.
7. W wejściach do szkoły oraz na korytarzach i w toaletach zostały zamontowane
na stałe dozowniki na płyny do dezynfekcji. Sale lekcyjne oraz pozostałe
gabinety szkoły wyposażone są w przenośne pojemniki/spryskiwacze do
dezynfekcji. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji
dłoni. W sytuacji, gdy uczeń/osoba trzecia wykazuje zmiany alergiczne co do
płynów do dezynfekcji dłoni, obowiązkowo musi umyć dłonie wodą z mydłem
zgodnie z instrukcją mycia rąk.
8. Ogranicza się wejście do szkoły osób trzecich. W przypadku konieczności
wejścia opiekuna do sekretariatu z powodu istotnych spraw lub dostarczenia
dokumentów należy umówić się telefonicznie z sekretarzem szkoły lub
dyrektorem (nr tel.618939913). W pozostałych przypadkach zaleca się kontakt
poprzez e-dziennik lub e-mail szkoły.
9. Zróżnicowana zostanie godzina rozpoczynania zajęć przez poszczególne
klasy1-3 i 4-8, co pozwoli na zmniejszenie ilości dzieci w jednym czasie
w przestrzeniach wspólnych.
10. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają, przerwy uczniowie spędzają na
boisku szkolnym. Dotyczy to również organizacji lekcji wychowania
fizycznego.
11. Nauczyciele z klas 1-3 organizują przerwy międzylekcyjne w innym czasie niż
przerwy klas 4-8, wg odrębnego harmonogramu. W przypadku złych warunków
atmosferycznych uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy w bezpiecznych strefach
wyznaczonych w holu szkoły.
12. Wprowadza się dwie przerwy obiadowe. Kontynuowana będzie dostawa
obiadów przez firmę cateringową Impre House. Wszystkie formalności, tj.
zamawianie i modyfikacja obiadów, płatności, rodzice załatwiają bezpośrednio
w restauracji Impre House, Daszewice ul. Piotrowska 18.

13. W szkole nie będzie działał sklepik szkolny i źródełko z wodą pitną.
Kontynuowana będzie możliwość wypicia herbaty przez chętnych uczniów. Jak
dotychczas rodzice zabezpieczać będą dla dzieci drugie śniadanie i napój.
14. Decyzją władz Gminy Mosina świetlica przeznaczona jest dla dzieci rodziców
pracujących. Fakt zatrudnienia rodzic poświadcza w stosownym oświadczeniu.
Deklaracje zapisu dziecka do świetlicy wraz z ww. oświadczeniem dzieci klas 2
i 3 otrzymają dnia 01.09. Rodzice oddziału przedszkolnego i kl. 1 druki te
otrzymali na zebraniach organizacyjnych.
15. Konieczna jest bieżąca kontrola wiadomości w e-dzienniku i na stronie
internetowej szkoły. Pełna procedura bezpiecznego powrotu dzieci do szkoły
zostanie Państwu przesłana 31.08.2020 r.

