WAŻNE! COVID-19
Zasady przebywania w szkole dla ucznia.
Przeczytaj uważnie i stosuj się do poniższych zasad.
1. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
2. Po wejściu do szkoły należy zapoznać się z zasadami przebywania w szkole.
3. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast należy
umyć ręce.
4. Przed wejściem do szkoły uczeń zobowiązany jest do podania informacji min. na temat przebywania na
kwarantannie, kontaktu z osobami chorymi.
5. Uczniowie u których w miejscu zamieszkania przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, zabrania się
wejścia na teren szkoły.
6. W szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
7. Uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby zakaźnej proszeni są o pozostanie w domu.
8. W szkole mogą przebywać uczniowie w godzinach według planu lekcyjnego.
9. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się możliwość mierzenia temperatury ciała uczniom.
10. Każdy uczeń przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest do stosowania indywidualnych środków
ochrony osobistej ( maseczki lub przyłbice) podczas przemieszczania się po korytarzach szkolnych oraz
częściach wspólnych ( toalety, szatnia, świetlica, galeria szkolna) w trakcie przerw międzylekcyjnych, przed i
po zajęciach.
11. Uczeń po zajęciu miejsca w ławce szkolnej pracowni danego przedmiotu może ściągnąć maskę lub przyłbicę.
12. Uczeń podczas lekcji jak I zmieniając sale lekcyjne w których odbywa lekcje zajmuje zawsze to samo miejsce
w ławce ( przy stole lub sztaludze w przypadku przedmiotów artystycznych).
13. Każdy uczeń zobowiązany jest stosować się do zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole pod
rygorem opuszczenia terenu szkoły w razie łamania któregokolwiek zapisu.
14. Należy zachować dystans 1,5 m w kontaktach z innymi osobami.
15. Podczas pracy zakazuje się uczniom wzajemnego pożyczania sobie przyborów, narzędzi oraz innych
przedmiotów, mogących być źródłem zakażenia.
16. Uczeń zobowiązany jest do wnoszenia na teren szkolny tylko tych przedmiotów, które są mu niezbędne do
realizacji nauki i zadań wynikających z charakteru szkoły.
17. Podczas korzystania z pracowni należy wietrzyć jej pomieszczenia co najmniej raz na godzinę.
18. W trakcie przebywania w szkole należy często i regularnie myć ręce.
19. W trakcie przebywania na terenie szkoły obliguje się uczniów do korzystania tylko i wyłącznie z pomieszczeń
pracowni, w której odbywa się lekcję. Zakazuje się uczniom przemieszczania pomiędzy pracowniami.
20. Podczas przebywania w szkole uczeń może spożywać tylko i wyłącznie własne posiłki i napoje. Zabrania się
korzystania z napojów i posiłków innych uczniów.
21. Spożywanie napojów w pracowni możliwe jest tylko we własnych naczyniach i za zgodą nauczyciela.
22. Podczas przerw, przed i po zajęciach lekcyjnych zabrania się większych skupisk uczniów na korytarzach
szkolnych, toaletach oraz innych pomieszczeniach wspólnych.
23. Uczniowie odbywający zajęcia artystyczne w blokach lekcyjnych ( rysunek i malarstwo, specjalizacje, rzeźba
itp.) nie opuszczają pracowni podczas przerw międzylekcyjnych. Przerwy realizują w trakcie lekcji w
uzgodnieniu z nauczycielem.
24. W przypadku pojawienia się symptomów chorobowych należy natychmiast zgłosić to nauczycielowi.
25. Osoba z objawami chorobowymi trafia do izolatki, następnie wzywane jest pogotowie, a o w/w sytuacji
informuje się instytucje nadzorujące szkołę.
26. W przypadku osób niepełnoletnich informuje się rodziców/ opiekunów prawnych o sytuacji zdrowotnej ucznia.

