Zasady przychodzenia i przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji
oraz korzystania z biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Mikołajowicach

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy 8 mają możliwość skorzystania
z konsultacji wg osobnego harmonogramu. Od 1 czerwca możliwość tę
uzyskują wszyscy uczniowie.
2. Na pierwszą konsultację uczniowie przychodzą z wypełnionym i podpisanym
przez rodzica załącznikiem nr 1a do procedur bezpieczeństwa (dokument
dostępny na stronie internetowej szkoły).
3. Na kolejne konsultacje przynoszą krótkie oświadczenie rodzica o stanie
zdrowia dziecka i zgodę na pomiar temperatury (oświadczenia do
odebrania w sekretariacie podczas pierwszej konsultacji).
4. Uczniowie przychodzą na konsultacje po uprzednim umówieniu
z nauczycielem godziny przybycia. Nie należy przychodzić wcześniej, aby
nie dopuścić do niepotrzebnego grupowania się uczniów.
5. Uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek i zachowania bezpiecznego
odstępu 2 m od innych osób. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca
w ławce, przy zachowaniu bezpiecznej odległości (1,5 – 2 m).
6. Przychodzący na konsultacje uczniowie nie korzystają z szatni, nie zmieniają
obuwia.
7. Po zakończeniu konsultacji uczeń bezzwłocznie opuszcza budynek szkoły.
8. Uczeń stosuje się także do Procedur Bezpieczeństwa w Szkole oraz
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, przedstawionych poniżej:
• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i
lekarza.
• Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie
innego ucznia.
• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole
nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj
dystans społeczny.
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast umyj ręce.

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie
podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania
oczu, nosa i ust.
• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie
szkoły.
• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze
szczegółowymi zasadami wypożyczania i zwrotu książek.
9. Wszystkie powyższe zasady zachowania bezpieczeństwa odnoszą się
także do uczniów korzystających z biblioteki szkolnej.

