Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu

Uczeń w szkole – zasady przebywania od 1 września 2020 r.
A. Informacje ogólne
1. Do szkoły uczęszczają tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie, bądź w izolacji.
2. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby
wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
3. Uczeń z objawami wskazującymi na infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel,
katar) nie będzie wpuszczony do szkoły.
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B. Obowiązki uczniów
Uczniowie klas 4-8 oraz liceum SMS obowiązkowo zakrywają usta i nos (maseczki,
przyłbice) podczas przebywania na korytarzach szkolnych, na „kwiatku”, między
szafkami, na klatkach schodowych, a także w bibliotece, sklepiku, sekretariacie, w
gabinecie pielęgniarki, w kolejce po obiad w stołówce szkolnej, w toalecie oraz przy
kontakcie z kolegami z innych klas.
Uczniowie klas 4-8 oraz liceum SMS w czasie lekcji nie muszą zakrywać ust i nosa.
Uczniowie klas 1-3 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie szkoły.
W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać
zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z instrukcją
zdezynfekować ręce. W tym celu powinien skorzystać z płynu dezynfekującego
umieszczonego przy wejściu do szkoły.

6. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po
powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu z toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami,
po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła.

7. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem
lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce, powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust
rękoma.
8. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy przyborów do pisania oraz
podręczników. W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów.
9. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w
szkole, np. nie wolno podawać ręki na powitanie, nie wolno podawać jakichkolwiek
przedmiotów; należy zachować dystans nawet przy najbliższych kolegach.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np.
zabawek.
11. Uczeń powinien spożywać tylko własne jedzenie i picie.
Ponieważ źródełko wody pitnej w segmencie sportowym jest wyłączone, uczniowie
indywidualnie zaopatrują się w wodę do picia – może to być własna butelka z wodą
przyniesiona z domu lub zakupiona w sklepiku szkolnym.
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C. Organizacja przerw międzylekcyjnych – klasy 4-8 oraz liceum SMS
Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela i są zobowiązani wykonywać
jego polecenia.
Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na całym terenie
szkoły.
Uczeń nie powinien oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia lekcyjne.
Uczeń, który chce skorzystać z biblioteki szkolnej, sklepiku, stołówki, toalety powinien
przestrzegać procedur zachowania w tych miejscach (zakrywanie ust i nosa, dystans
społeczny, dezynfekcja rąk).
Uczeń zobowiązany jest trzymać się ustalonych szlaków komunikacyjnych:
a) wejście na 1 piętro wyłącznie klatką schodową przy „kwiatku”,
b) przy wejściu/zejściu na/z 2 piętra obowiązuje ruch prawostronny,
c) zejście z 1 i 2 piętra wyłącznie klatką schodową przy windzie.
Uczniowie, którzy mają w planie wychowanie fizyczne spędzają przerwę przed
zajęciami na „kwiatku”. Uczniowie przechodzą do segmentu sportowego dopiero po
dzwonku na lekcję, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
Na korytarzu w segmencie sportowym mogą przebywać na przerwie tylko uczniowie
klas, które mają dwie/trzy zblokowane godziny zajęć wychowania fizycznego.
Uczniowie powinni jak najczęściej spędzać przerwy na świeżym powietrzu.
D. Organizacja przerw międzylekcyjnych – klasy 1-3
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przebywają z uczniami bez przerwy, sami
regulują wyjście na przerwy międzylekcyjne. Na korytarzu podczas przerwy nie
powinno przebywać więcej niż 50 uczniów.
Uczniowie mogą spędzać przerwy w klasie, jeśli tak zdecyduje nauczyciel.
Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela i są zobowiązani wykonywać
jego polecenia.
Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans na całym terenie
szkoły.
Uczniowie powinni jak najczęściej spędzać przerwy na świeżym powietrzu.

