
Zasady funkcjonowania klas I – VIII w systemie stacjonarnym w Szkole Podstawowej nr 1
im. Armii Krajowej w Ostródzie na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół

podstawowych.

Drodzy Uczniowie,

WITAMY WAS SERDECZNIE I PRZYPOMINAMY 😊:

1. Do szkoły przychodzisz tylko, gdy jesteś całkowicie zdrowy, a Twoi domownicy nie
przebywają  w  izolacji  lub  na  kwarantannie.  Jeśli  źle  się  czujesz,  niezwłocznie
poinformuj nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

2. Obowiązuje  Cię  noszenie  maseczki,  stąd  nie  zapominaj  codziennie  zabierać  jej  z
domu. Jeśli zapomnisz, nie kombinuj, tylko poproś kogoś, kto jest na dyżurce, by Ci
dał jednorazową.

3. Maseczkę zakładasz zawsze, gdy poruszasz się po szkole w części wspólnej (wejście,
korytarz, toalety, biblioteka itp.).  

4. Wchodząc do szkoły (zawsze w maseczce i zachowując dystans), dezynfekujesz ręce,
mówisz grzecznie i głośno DZIEŃ DOBRY! Pracownikom szkoły i bezpośrednio udajesz
się do swojej sali. Sale lekcyjne otwierane są od 7.45, a w nich czeka na Ciebie nauczyciel, z

którym rozpoczynasz zajęcia.

5. Twoja klasa jest przypisana do jednej sali, czasem musisz przejść do innej ze względu
na  charakter  zajęć,  np.  w-f,  informatyka.  Sale  po  zajęciach  są  każdorazowo
dezynfekowane i wietrzone. Podobnie sprzęt, którego używasz na w-fie.

6. Nie zmieniasz obuwia, odzienie wierzchnie nie zostawiasz w szatni, tylko zabierasz ze
sobą do sali (z szatni korzystają tylko uczniowie klas I-III).

7. Do  szkoły  przynosisz  swoje  przybory,  podręczniki  i  materiały;  nie  powinieneś
wymieniać się przyborami szkolnymi z kolegami. 

8. Jeśli chcesz, możesz korzystać ze swojej szafki – ona także czeka na Ciebie.
9. Wybrane przerwy spędzasz obowiązkowo na boisku szkolnym w wyznaczonej strefie.
10. Korzystaj  z  nowo zakupionego sprzętu  i  szanuj  go  tak,  jakby  był  Twoją  prywatną

własnością. ZAWSZE!
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u Ciebie objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
zostaniesz  poproszony  o  przejście  do  izolatorium,  a  Twoi  rodzice  zostaną
niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania Ciebie ze szkoły.

12. Jeżeli uczęszczasz na zajęcia terapii pedagogicznej i logopedycznej, będą się one odbywały na

terenie szkoły, zgodnie z planem z zachowaniem wytycznych sanitarnych.

13. Od  4  maja  działa  stołówka,  więc  możesz  skorzystać  z  pysznych  obiadów.  Formalności

załatwiają  rodzice  na  dotychczasowych  zasadach.  W  stołówce  oraz  kuchni  szkolnej
obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

14. Obowiązują Cię ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15. Robi się coraz cieplej, zatem noś do szkoły swoją wodę, gdyż źródełka wody pitnej są

wyłączone z użytku.

16. Nasza  biblioteka  pracuje  w  ustalonych  godzinach,  uwzględniając  konieczny  okres  2  dni

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. 

17. Nie przynoś do szkoły zbędnych rzeczy i dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.
18. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

Uśmiechnij się! 😊 Wiele zależy od Ciebie! Do zobaczenia w szkole  


