Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!
Sytuacja epidemiczna, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i
procedurę ograniczającą ryzyko zarażenia się koronawirusem.
W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych odpowiednich władz
miejskich i umowy wynajmu utworzono szkolną koncepcję ochrony i higieny. Została ona
umieszczona na stronie szkoły, proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktycznowychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone na terenie naszej placówki.
Rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z zasadami
funkcjonowania szkoły od 12.09.2020r. oraz ich przestrzegania.
1. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
2. Ogólne przepisy dotyczące higieny rąk i „etykiety kaszlu” muszą być przestrzegane i
stosowane.
3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane. Uczestnicy, którzy
wykazują objawy choroby, nie mogą wejść do szkoły i nie mogą brać udział w jakiejkolwiek
działalności. Pracownicy szkoły/nauczyciele mogą w celu kontrolnym zmierzyć temperaturę
dzieciom.
4. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę.
Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić kierownikowi szkoły
fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem
odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich,
poza korytarzem wejściowym na parterze, stanowiącym przestrzeń wspólną.
6. W celu ustalenia osoby kontaktowej w przypadku kontaktu z osobą później zidentyfikowaną,
jako osoba z COVID-19 należy dokumentować uczestników lub osoby które w wyjątkowych
sytuacjach chcą wejść na teren szkoły. Rodzice/osoby trzecie muszą zostawić pisemnie w
ustalony przez kierownika sposób dane kontaktowe oraz cel wizyty. Plik z danymi zostanie
zniszczony po miesiącu. Administratorem danych jest kierownik szkoły, dane są zbierane
jedynie w celu kontroli wejść i w celu zidentyfikowania osób w przypadku zaistnienia sytuacji
zarażeniem wirusem COVID-19 i w razie konieczności będą przekazane odpowiednim
władzom niemieckim (Gesundheitsamt).
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) Należy unikać wszelkich kontaktów fizycznych (powitanie, pożegnanie itp.)
e) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk).

f) Odpowiedzialny nauczyciel / lub osoba prowadząca zajęcia wobec osób, które nie
przestrzegają przepisów, konsekwentnie stosuje prawo miru domowego, łącznie z
zastosowaniem zakazu wstępu i nakazu opuszczenia terenu szkoły.
8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać
inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z
lekarzem.
Rodzic
jest
zobowiązany
poinformować
wychowawcę
o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka
w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła
zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
9. Poza lekcjami i zaplanowaną działalnością zarówno w pomieszczeniach, jak i całym terenie
szkoły obowiązkowe jest noszenie maski twarzowej.
10. Rodzic odprowadzający oraz uczniowie wchodzą do szkoły w maseczce ochronnej
zasłaniającej nos oraz usta. Rodzice oraz uczniowie zobowiązani są przed wejściem do
budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego
znajdującego się przy wejściu głównym do placówki.
11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z
materiałów pluszowych lub tkanin.
12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować
się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i
przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
13. Rodzice przebywają na terenie placówki jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
14. Uczniowie klas I-III oraz starszych w trakcie zajęć przebywają w swoich salach pod opieką
wyznaczonych nauczycieli. Przychodzą lub przyjeżdżają do szkoły o wyznaczonych
godzinach, co wynika z organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
15. Można wykorzystać istniejące toalety - z toalet może korzystać jednocześnie tylko jedna
osoba, o ile nie został ustalony inny sposób korzystania z niej w drodze zawiadomienia w
formie ogłoszenia i ten sposób jest wyraźnie dozwolony. Trzeba nosić zakrycie ust i nosa.
16. Nauczyciel tak organizuje przerwy, aby ograniczyć do minimum kontakty z uczniami z innych
oddziałów.
17. Wszystkie zajęcia uczniów danej klasy odbywają się w jednej sali.
18. Do kierownika szkoły lub sekretariatu szkoły po każdych zajęciach będzie przesyłana lista
uczniów obecnych w tym dniu na lekcji.
19. Nauczyciele indywidualnie regulują przerwy śródlekcyjne celem przewietrzenia sal.
20. W związku z organizacją pracy w warunkach epidemii uczniowie pozostają pod opieką
konkretnego nauczyciela, który sprawuje nadzór nad konkretną grupą i kontroluje dystans
między uczniami oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.
21. Uczniowie spożywają przyniesione przez siebie śniadania podczas przerw w swoich grupach
oddziałowych.
22. W roku szkolnym 2020/2021 od 12 września 2020 do odwołania kierownik placówki
wprowadza zakaz wyjść grupowych oraz wycieczek szkolnych.
23. Wychowawcy aktualizują możliwie najszybsze formy kontaktu z rodzicami/prawnymi Do
szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
24. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek
założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

25. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,
przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
26. Uczniowie klasy IV – VIII oraz liceum po zakończonych lekcjach udają się do wyjścia
głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakładają
maseczkę na nos i usta.
27. Użytkownik zobowiązany jest do oczyszczenia dotykanych powierzchni kontaktowych w
pomieszczeniach, w szczególności stoły, krzesła, klamki do drzwi i okien lub przełączniki.
28. Do czyszczenia można używać zwykłych środków czystości (wody i mydła / detergentu).
Dezynfekcja nie jest konieczna. Do czyszczenia należy używać ręczników papierowych lub
czystej szmatki, która przynajmniej raz dziennie zostanie wymieniona, a w razie potrzeby
wcześniej.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest
rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie
komunikatów o sytuacji epidemiologicznej na Bawarii i w Norymberdze oraz informacji przesyłanych
przez kierownika szkoły lub wychowawców.

Z poważaniem
Kierownik szkoły
Jarosław Muszyński

……………………………………………….
miejscowość, data
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………………
Telefon szybkiego kontaktu …………………………………………………….
Adres e-mail rodzica/opiekuna …………………………………………………
Informuję, że zapoznałem/-am się z zasadami organizacji pracy szkoły oraz koncepcją
ochrony i higieny – Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium z siedzibą w
Norymberdze w roku szkolnym 2020/2021 oraz procedurami obowiązującymi w szkole od
12.09.2020r.
……………………………………………..
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

