Zasady bezpieczeństwa dla ucznia
Szkoły Podstawowej im. S. Batorego w Brodach
w roku szkolnym 2021/2022
W szkole:
- Uczniowie z klas: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 8a i 8b wchodzą do szkoły
wejściem głównym, uczniowie klas 1-3 zostawiają okrycia wierzchnie na
wieszaczkach przed swoim gabinetem, uczniowie klas 5-8 w szatni, w szafkach
znajdujących się w budynku głównym,
- Uczniowie z klas: 5a, 5b, 7a, 7b wchodzą do szkoły wejściem bocznym
(dawne gimnazjum) okrycia wierzchnie zostawiają w szatni w tej części szkoły,
w swoich szafkach,
- każda klasa uczy się w sali lekcyjnej zgodnie z planem lekcji, w każdej sali
znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym,
Uczniu pamiętaj!
- wchodząc do szkoły każdy dezynfekuje ręce,
- w częściach wspólnych (korytarz, szatnia, toaleta) zasłaniaj usta i nos przy
pomocy maseczki lub przyłbicy,
- na przerwach przebywaj na boisku , w przypadku niesprzyjającej aury, w tej
części szkoły, w której masz niebawem zajęcia, wszystkie swoje rzeczy
(plecaki, podręczniki, zeszyty) zostaw w klasie,
- idąc na lekcje wychowania fizycznego zostaw bluzy, swetry na oparciu
krzesła, weź ze sobą tylko strój i obuwie zmienne w worku, do którego, w szatni
przed salą gimnastyczną spakujesz swoje ubranie
- unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, staraj się zachowywać dystans,
- często myj ręce,
- nie dotykaj oczu, ust i nosa,
- nie dotykaj rzeczy innych osób,
- po wejściu do klasy zdezynfekuj ręce,
- uważnie słuchaj poleceń nauczyciela,
- używaj tylko swoich przyborów szkolnych oraz swoich podręczników,
ćwiczeń i zeszytów,
- nie zabieraj z domu niepotrzebnych przedmiotów (telefony, tablety, pluszaki,
gry, piłki itp.)
- spożywaj swoje jedzenie i picie,
- jeśli masz kaszel, gorączkę lub inne objawy choroby, zostań w domu,
- jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela,

Na stołówce:
Godziny spożywania posiłków dla poszczególnych klas:
kl. 1 – 3
9:40 – 9:50 – I danie, 11:30 – 11:45 – II danie
kl. 4 – 8 10:35 – 10:45 – I danie
kl. 4-6 - 12:30 – 12:50 – II danie
kl. 7-8 – 13:35 – 13:45 – II danie
- przed wejściem na stołówkę umyj i zdezynfekuj ręce,
- czekaj na swoją kolej wejścia na stołówkę, zachowując dystans społeczny,
- jeśli spożywasz zupę, zajmij wolne miejsce przy stoliku i czekaj na panie
z kuchni – one naleją ci zupy i otrzymasz od nich sztućce,
- jeśli spożywasz drugie danie, stań w kolejce do okienka – otrzymasz posiłek
oraz sztućce,
- postaraj się nie blokować miejsca i po skończonym posiłku odstaw talerz i
opuść stołówkę,
- nie przemieszczaj się po stołówce bez potrzeby,

W szatni:
- nie przesiaduj w szatni bez potrzeby,
- zabierz wszystkie potrzebne z szatni rzeczy na cały dzień do swojego
gabinetu,

W toalecie:
- do toalety wchodzisz tylko wtedy, gdy jest wolne miejsce, (gdy wszystkie
miejsca są zajęte, czekasz na korytarzu),
- po wyjściu z toalety umyj ręce,
- nie wchodzisz do toalety bez powodu.

Zasady dla rodzica/prawnego opiekuna ucznia
Szkoły Podstawowej im. S. Batorego w Brodach
w roku szkolnym 2021/2022.
• Opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci ze szkoły powinni być
zdrowi.
• Rodzic odprowadza swoje dziecko tylko do drzwi wejściowych.
• Na dziecko rodzic czeka przed budynkiem szkoły a w przypadku brzydkiej
pogody w STREFIE RODZICA.
• Jeżeli rodzic chce odebrać dziecko, przebywające na świetlicy, w trakcie
lekcji, może wejść do szkoły w maseczce, dezynfekując ręce przy wejściu.
Nie wchodzi do środka pomieszczenia oczekuje na dziecko przy drzwiach.
• Na zebranie przychodzi tylko jeden z rodziców w maseczce oraz zachowując
dystans społeczny, przynosi ze sobą własny długopis.
Rodzicu!
• Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w
izolacji.
• W razie nagłej potrzeby kontaktu ze szkołą zadzwoń i upewnij się, czy
możesz wejść tel. 683712509.
• Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego
każdorazowego odbierania telefonów z przedszkola w celu pilnego
odebrania dziecka z placówki, jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy
choroby.
• Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do dostarczenia w
pierwszym tygodniu pobytu dziecka w szkole zgody na pomiar temperatury
ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych (druk zgody można pobrać u
wychowawcy na zebraniu z rodzicami lub na stronie internetowej szkoły).

