Zarządzenie dyrektora szkoły nr 37/2020
z dnia 17 października 2020 r.
w sprawie zmian do „Regulaminu Funkcjonowania szkoły
w warunkach pandemii od 1 września 2020 r.”

§1
W Rozdz. II. dodaje się pkt. 71-75 w brzmieniu:
71.Każdy rodzic /opiekunów prawnych uczniów i dzieci jest zobowiązany do
natychmiastowego poinformowania telefonicznego wychowawcy klasy o sytuacji
dziecka, rodziny lub domowników w zakresie zleconych i wyników badań w kierunku
COVID-19, zaleconej kwarantanny, izolacji , nadzoru lub innych ważnych informacji
mających jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo dzieci, pracowników i nauczycieli
szkoły. Informacje takie przekazuje natychmiast wychowawca klasy telefonicznie lub
przez sms dyrektorowi szkoły. Obowiązek takiej informacji o osobistej sytuacji
dotyczy również wszystkich pracowników względem szkoły.
72. Na początku każdego dnia zajęć -nauczyciel na pierwszej lekcji sprawdza
ustawienia stanowisk pracy i w miarę możliwości dokonuje odpowiednich zmian,
rozsunięć, zmian stanowisk i maksymalnego zwiększenia odległości między
wszystkimi uczestnikami lekcji. Uczniowie nie mogą tego ustawienia już zmienić do
końca zajęć w danym dniu w tej sali.
Jest to zasadne ponieważ każdego dnia po kilkoro uczniów jest nieobecnych, a
wszystkie stanowiska nauki w szkole na koniec każdego dnia są i tak dokładnie
dezynfekowane.
73. Na zajęciach świetlicy uczestniczyć mogą wyłącznie dzieci i uczniowie z klas 0-III
i to po warunkiem, że są to dzieci obojga rodziców pracujących.
Pandemia wymusza na nas takie działania, a zajęcia świetlicowe należą do jednych
w najtrudniejszych w utrzymaniu reżimu sanitarnego, w którym mieszają się
uczniowie z kilku klas i to przez dłuższy czas.
74.Oddział przedszkolny spożywał będzie obiad w innych godzinach niż szkoła
podstawowa, cały zespół uda się równocześnie na obiad pod nadzorem nauczyciela
Dzieci klasy 0, które nie jedzą obiadu szkolnego będą w tym czasie pić swoją
herbatę i spożywać II śniadanie.
75. Rodzice i opiekunowie prawni dopilnują drogi dzieci i uczniów do szkoły i do
domu. Zalecam osobiste odbieranie dzieci, odprowadzanie lub wożenie.
Z obserwacji widać, że niestety dla wielu uczniów reżim sanitarny kończy się na
wyjściu poza bramkę szkolną, a dalej idą oni wolno i w grupach.

§2
Zmiany obowiązują od dnia 19 października br.
dyrektor szkoły mgr Jerzy Rogalski

