PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W DNIU 26.06.2020r.
1. Z uwagi na obostrzenia i konieczność zachowania reżimu sanitarnego w dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. uczniowie i (w młodszych klasach oraz w przypadku absolwentów) towarzyszący im rodzice
przychodzą do Szkoły wyposażeni w środki ochrony osobistej, zakrywające nos i usta (maseczka jedno- lub
wielorazowa, materiał, przyłbica).
2. W uroczystości zakończenia roku szkolnego może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa (uczeń rodzic,
nauczyciel) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W uroczystości nie może uczestniczyć
uczeń/ rodzic/ nauczyciel w przypadku, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Uczniowie i rodzice wchodzą do budynku Szkoły dwoma wejściami i poruszają się wyznaczonymi ciągami
komunikacyjnymi:


wejście A - wejście główne (od ul. Berwińskiego), a następnie schody i korytarze znajdujące się po prawej
stronie portierni na parterze;
 wejście B - wejście od strony boiska szkolnego, a następnie schody i korytarze znajdujące się po lewej
stronie portierni na parterze.
Podczas opuszczania terenu Szkoły obowiązują te same zasady (wejście A - wyjście A; wejście B - wyjście B).
4. Rodzice uczniów (z wyjątkiem klas 3, oddziału przedszkolnego, klas 8) proszeni są o pozostanie na terenie boiska
szkolnego i nietowarzyszenie dzieciom w drodze do klas.
5. Nad przebiegiem czynności organizacyjnych (przejściem uczniów do klas) czuwać będą wyznaczeni nauczyciele.
6. Uczniowie przybywają na teren Szkoły do 15 minut przed wyznaczonym czasem spotkania z wychowawcą.
Oczekując na swoją kolej wejścia na teren Szkoły stosują zasady dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości).
7. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową,
materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać
ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły.
8. Przy wejściu na teren Szkoły (parter) uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
9. Po zakończeniu uroczystości i otrzymaniu świadectw, uczniowie indywidualnie opuszczają salę lekcyjną oraz
teren Szkoły, stosując zasady dystansu społecznego (1,5 m) oraz środki ochrony osobistej (maseczka ochronna,
materiał, przyłbica).
10. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych, zostanie on odizolowany w wyznaczonym i
przygotowanym do tego pomieszczeniu. O fakcie tym niezwłocznie zostaną poinformowani jego rodzice oraz
odpowiednie służby.

Uczniowie lub ich rodzice, którzy z różnych przyczyn nie mogą odebrać świadectwa w dniu zakończenia roku
szkolnego, będą mogli uczynić to w późniejszym terminie, począwszy od 30 czerwca 2020r. (wtorek) w sekretariacie
Szkoły.
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