Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie
Na terenie placówki obowiązują wytyczne MEN, MZ
i GIS dla szkół od 01.09.2020.

I Podstawowe informacje.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u
ucznia obowiązkowo będzie mierzona mu temperatura ciała
termometrem bezdotykowym- w przypadku wystąpienia gorączki
szkoła natychmiast powiadomi rodzica w celu sposobu odebrania
dziecka ze szkoły ( na ten czas dziecko zostanie umieszczone w
izolatce na terenie szkoły).
3. Obowiązek zachowania dystansu pomiędzy uczniami w przestrzeniach
wspólnych szkoły oraz stosowanie przez nich własnej ochrony nosa i
ust (korytarze , szatnia).
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani
przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Wszyscy wchodzący do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk
płynem dezynfekującym umieszczonym przy drzwiach wejściowych
do szkoły.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do
przestrzeni wspólnej szkoły -hall wejścia głównego przed drzwiami
szklanymi zachowując zasady:
A) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
B) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.
C) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

D) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (stosować środki
ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).

II Funkcjonowanie placówki.

1. Wszyscy uczniowie i nauczyciele wchodzą rano do budynku szkoły
wejściem głównym, natomiast wychodzą przez szatnię i dziedziniec
szkolny ( brama na dziedziniec szkolny będzie zamknięta dla Sp4 do
godz.11.30).
2. Wejście na teren basenu szkolnego dla grup zewnętrznych od strony
parkingu Liceum M. Kopernika w Cieszynie.
3. Plac zabaw oraz wejście główne na basen pozostają nieczynne.
4. Obowiązuje zakaz parkowania samochodów na terenie dziedzińca
szkolnego.
5. Funkcjonują dwie szatnie szkolne : dla uczniów klas I-III i osobna dla
uczniów klas IV-VIII. Uczniowie klas V-VIII mają obowiązek trzymać
wszystkie swoje rzeczy, w tym ubrania wierzchnie i buty, w zamkniętych
metalowych szafkach, natomiast uczniowie klas I-IV będą mieli do
dyspozycji własne, opisane wieszaki ( w bezpiecznej odległości) , na
których umieszczają wszystkie ubrania wierzchnie oraz buty ( w
obowiązkowym worku bądź reklamówce).
6. Na terenie szkoły i basenu w szatniach, przebieralniach, korytarzach,
pokoju nauczycielskim, obowiązuje zakrywanie ust i nosa (nie
dotyczy osób ze wskazaniami medycznymi) przez wszystkie osoby
przebywające w tych przestrzeniach.
7. Wyznacza się przestrzeń wspólną dla rodzica i osób z zewnątrz (hol przed
szklanymi drzwiami wejściowymi na parter budynku).
8. Obowiązuje zakaz wejścia dla osób trzecich na teren placówki, w
wyjątkowych sytuacjach w sprawach związanych z funkcjonowaniem
placówki ( przeglądy techniczne, kontrole itp.) osoby te mogą zostać
wpuszczone na teren placówki.

9. Obowiązuje zakaz przychodzenia rodziców po odbiór obiadów w
menażkach – uczniowie szkoły spożywają obiad przygotowany w
stołówce szkolnej tylko i wyłącznie na terenie szkoły.
10. Rodzice mają obowiązek zagwarantować swoim dzieciom drugie
śniadanie oraz napoje- nie będzie możliwości korzystania ze sklepiku
szkolnego, nie będzie też herbaty śniadaniowej na stołówce szkolnej. W
godzinach zajęć lekcyjnych nie będzie możliwości korzystania z
automatów spożywczych na terenie basenu szkolnego.
11.Jeśli dziecko jest w nieobecne w szkole, w dniu nieobecności (najpóźniej
do godz. 8.00) należy odmówić jego/jej obiad ( w sekretariacie szkoły lub
u intendenta)-płatność za nieodmówione obiady przepada.
12.Pracownicy kuchni dezynfekują stoły jadalni po każdej grupie
spożywającej obiad (zgodnie z ustalonym harmonogramem). Nauczyciele
dyżurujący na stołówce odpowiadają za dopilnowanie aby grupy się nie
mieszały.

III Zajęcia lekcyjne oraz przerwy:

1. Lekcje klas odbywają się w miarę możliwości w jednej sali.
2. Jeżeli dochodzi do wymiany grup w salach osoby odpowiedzialne
(pracownicy obsługi szkoły) dezynfekują stoły i poręcze krzeseł
pomiędzy grupami.
3. W trakcie lekcji uczniowie zachowują dystans społeczny, nie zmieniają
wyznaczonych miejsc w ławkach, stosują się do poleceń nauczycieli.
4. Nauczyciel kończący lekcje w danej sali wietrzy klasę po skończonej
lekcji.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają w miarę możliwości
zajęcia na świeżym powietrzu. Podczas zajęć na sali gimnastycznej
unikają sportów i ćwiczeń kontaktowych.
6. Sala gimnastyczna jest dezynfekowana przynajmniej raz w ciągu dnia.
7. Czas przebywania uczniów „ w wodzie” podczas lekcji basenu będzie
skrócony o czas obowiązkowej dezynfekcji pomieszczeń. Na dzień
dzisiejszy obowiązuje zakaz używania suszarek – zarówno basenowych

jak i własnych. Wszyscy uczniowie mają obowiązek posiadania
silikonowych czepków pływackich.
8. W sytuacji, gdy w trakcie lekcji uczeń szkoły będzie wykazywał typowe
objawy infekcji wirusowej, nauczyciel prowadzący lekcje w danej klasie
dzwoni na sekretariat szkoły i łączy się z osobą dyżurującą. Pracownik
wyznaczony w danym dniu na dyżur, odbiera chorego ucznia z lekcji
i przechodzi z nim do izolatki a następnie dzwoni do rodziców ucznia z
informacją o konieczności odbioru dziecka ze szkoły . Pracownik
zobowiązany jest do stosowania zasad dystansu oraz zabezpieczeń przed
zarażeniem znajdujących się w izolatce.
9. Uczniowie spędzają przerwy przy swoich salach nie mieszając się między
klasami.
10.Uczniowie wszystkich klas mają zakaz opuszczania swojego pietra
podczas przerw szkolnych. Wyjątek stanowią nieliczne sytuacje zmiany
sal.
11.Nauczyciele dyżurujący podczas przerw pilnują aby uczniowie nie
przemieszczali się pomiędzy piętrami.
12.Uczniowie spędzający przerwę na parterze szkoły będą mogli wyjść pod
opieką nauczyciela na dziedziniec szkolny przy sprzyjających warunkach
pogodowych (za opiekę nad nimi odpowiada nauczyciel pełniący dyżur
na parterze P1, na korytarzu jego obowiązki przejmuje nauczyciel P2) .
13.Korzystanie z Biblioteki Szkolnej jest możliwe tylko zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem.
14.Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Szkolnej oraz
Świetlicy Szkolnej związane z zachowaniem reżimu sanitarnego w
okresie zagrożenia COVID-19. Szczegółowe informacje zawierają
Regulaminy Biblioteki oraz Świetlicy Szkolnej.
15.Wprowadzono Regulamin przerw w dobie pandemii w roku szkolnym
2020/21.
16.Wprowadzono Procedury bezpieczeństwa na stołówce szkolnej podczas
trwania pandemii Covid 19.
17.Wprowadzono „Strategię Przygotowania i Zarządzania Placówką
Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii
COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie w roku szkolnym
2020/2021”

IV Zalecenia dla rodziców

1. Rodzice proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w stałym
kontakcie celem monitorowania rozwoju sytuacji.
2. Rodzice proszeni są o uaktualnienie numerów telefonów kontaktowych.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych
salach dydaktycznych, a rodzice proszeni są o przemyślane pozostawianie
tam swoich dzieci.
4. Świetlica czynna jest dla dzieci rodziców czynnych zawodowo.
Jeżeli jest taka możliwość, by dziecko przed i po lekcjach przebywało
w domu, pod opieką, to prosimy z tego skorzystać, za co będziemy
wdzięczni.
Zminimalizuje
to
bowiem
ryzyko
zarażenia
się koronawirusem Covid-19.
Prosimy również aby nie zapisywać uczniów starszych klas, którzy są już
samodzielni na zajęcia świetlicowe.
5. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się w wyznaczonym miejscu- hol
przed szklanymi drzwiami wejściowymi.
Jeżeli jest taka możliwość, by dziecko przed i po lekcjach przebywało
w domu, pod opieką, to prosimy z tego skorzystać, za co będziemy
wdzięczni. Zminimalizuje to bowiem ryzyko zarażenia się
koronawirusem Covid-19.
4. Rodzice są współodpowiedzialni za ewentualne szerzenie się pandemii
dlatego bardzo prosimy o POZOSTAWIANIE W DOMU DZIECI
Z OBJAWAMI CHORÓB ZAKAŹNYCH I O TO ABY NIE
WYSYŁAĆ ICH DO SZKOŁY.

V Uczeń
1. Musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce.
2. Nie może wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi uczniami.
3. Nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
4. W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ograniczenie to należy przedyskutować pomiędzy rodzicami a
wychowawcą.

