Jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego?






W tym roku wyjątkowo nie będzie uroczystego apelu inaugurującego rok szkolny 2020/2021.
Każda klasa spotka się tego dnia ze swoim wychowawcą w danej sali lekcyjnej o wyznaczonej godzinie.
Informacja o harmonogramie organizacji i zbiórkach uczniów zamieszczono na stronie internetowej naszej
szkoły.
Zgodnie z planem uczniowie wchodzą do budynku szkoły (bez rodziców) wskazanym w harmonogramie
wejściem.
Podczas spotkań w klasach odbierają swoje świadectwa i nagrody za ubiegły rok szkolny. Wychowawcy
przekazują wszystkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego.
Jak będzie zorganizowana nauka w naszej szkole?








Uczniowie danej klasy mają zorganizowane wszystkie lekcje w jednej sali lekcyjnej.
Wyjątek stanowią lekcje informatyki i wychowania fizycznego.
Uczniowie stawiają się do szkoły na określoną godzinę (nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem
lekcji).
Wchodzą do szkoły ustalonym wejściem, dezynfekując ręce, a następnie udają się bezpośrednio do swojej sali
lekcyjnej.
W czasie wszystkich przerw są zawsze pod opieką nauczyciela.
Po ostatniej lekcji nauczyciel odprowadza dzieci do wyjścia.
W jaki sposób szkoła zagwarantuje bezpieczeństwo dzieci podczas przerw?






W miarę możliwości, przy ładnej pogodzie, uczniowie co drugą przerwę spędzają na boisku szkolnym w
wydzielonym sektorze.
W czasie jednej przerwy na boisku przebywa 6 klas, wszystkie pod opieką nauczyciela, z którym mieli
poprzednią lekcję.
Uczniowie wychodzą na boisko dwoma osobnymi wyjściami. Przebywają tam wyłącznie w jednym sektorze
wraz ze swoją klasą.
W razie niepogody spędzają przerwy w sali pod opieką nauczyciela. Niektóre klasy wychodzą na korytarze
szkolne, tak by uczniowie nie mieszali się ze sobą.
Czy rodzice będą mogli wejść do budynku szkoły?





Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły ograniczamy możliwość przebywania w
placówce osób z zewnątrz, dlatego rodzice nie wchodzą do budynku szkoły razem z dziećmi.
Jedynie rodzice uczniów klasy pierwszej mogą odprowadzać dzieci do drzwi sali lekcyjnej (możliwość taka
będzie udostępniona przez pierwszy tydzień nauki).
Pozostali uczniowie wchodzą sami do budynku szkoły określonym wejściem i udają się bezpośrednio do
swojej sali lekcyjnej. Nauczyciele odprowadzają dzieci po skończonych lekcjach pod wskazane wyjście.
Czy dzieci będą miały możliwość korzystania z szatni?




Szatnia szkolna jest zamknięta.
Uczniowie rozbierają się i pozostawiają kurtki w swojej sali lekcyjnej na przygotowanych wieszakach.
Czy w szkole obowiązują maseczki ochronne?



W chwili obecnej nie przewidujemy obowiązku noszenia maseczek w budynku szkoły.
Czy stołówka szkolna będzie funkcjonowała jak dotychczas?





Uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki.
Obiady w cenie 8,50 i 9,50 będą wydawane od 7 września po wypełnieniu deklaracji przez rodzica i
uiszczeniu opłaty.
Uczniowie spożywają obiady w mniejszych grupach. Po wyjściu grup stołówka jest dezynfekowana.



Deklaracje znajdują się na stoliku przy wejściu do szkoły.
Czy uczniom będą udostępnione szafki na korytarzach?




W chwili obecnej uczniowie nie będą korzystali z szafek na korytarzach szkolnych. Ze względu na małą
powierzchnię korytarzy nie ma możliwości innego rozmieszczenia szafek, tak by ograniczyć kontakty między
uczniami.
Wszystkie przybory dzieci mogą zostawiać w swojej sali lekcyjnej.
W jaki sposób będzie funkcjonowała świetlica szkolna?





Zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz upoważnienia do odbioru dziecka znajdują się do pobrania na stronie
www.sp3-kowary.pl oraz będą umieszczone na stoliku w przedsionku szkoły.
Wypełnione zgłoszenia i upoważnienia należ wrzucić do pojemnika ustawionego również w przedsionku (nie
ma możliwości osobistego składania zgłoszeń i upoważnień).
Aby odebrać dziecko ze świetlicy, rodzic nie wchodzi do szkoły, tylko za pomocą domofonu informuje o
chęci odbioru dziecka, które jest doprowadzane do wyjścia przez nauczyciela świetlicy.
Czy dzieciom zostanie zapewniony transport autobusowy?




Autobus szkolny kursuje według rozkładu PKS.
Rodzice wykupują bilet jednorazowy lub miesięczny, podobnie jak to było w zeszłym roku.
Czy uczniowie będą mogli korzystać z zasobów szkolnej biblioteki?




Biblioteka będzie dostępna dla wszystkich uczniów w ustalonych godzinach dla poszczególnych klas.
Nie będzie możliwości korzystania z czytelni.
Co w przypadku, gdy u ucznia stwierdzi się objawy chorobowe?






W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wchodzącego do szkoły, nie zostanie on
wpuszczony do szkoły. Pozostaje pod opieką rodziców.
Jeżeli stwierdzi się u ucznia objawy chorobowe w trakcie zajęć lekcyjnych, zostanie on odizolowany.
Natychmiast powiadomiony zostanie rodzic, który ma niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
Sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

