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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

1. Na stronie www.men.gov.pl dostępne są komunikaty.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

3. Osoby z zewnątrz mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa,

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

4. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych.

5. W miarę możliwości obowiązuje zasada zachowania dystansu między uczniami w

przestrzeniach wspólnych szkoły.

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

7. Uczeń ma obowiązek:

• założenia maseczki lub przyłbicy przed wejściem do szkoły do momentu zajęcia

miejsca w sali lekcyjnej,

• dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i przed każdą lekcją,

• noszenia maseczki podczas przerw ( na korytarzach, w sekretariacie, gabinecie

pedagoga i bibliotece, toaletach i innych częściach wspólnych)

• częstego mycia rąk,

• zasłaniania ust podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.

• posiadania własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych

powinien niezwłocznie zgłosić to nauczycielowi.

8. Uczeń może przebywać na lekcji w maseczce lub przyłbicy.

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

10. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany do

gabinetu 13A lub 101B.

11. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. Rodzic ma

obowiązek odebrania telefonu ze szkoły lub oddzwonienia.
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12. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego osobistego odebrania dziecka ze szkoły.

(rekomendowany własny środek transportu).

13. Uczniowie po wejściu do szkoły jak najszybciej udają się do swoich sal lekcyjnych celem

uniknięcia tworzenia się większych grup.

14. Szatnia szkolna będzie zamknięta.

15. Uczniowie wchodzą do szkoły na lekcje następującymi wejściami:

• Sale od 38A do 48A – wejście przy Liceum Sztuk Plastycznych
• Sale od 22 A do 34 A – wejście naprzeciw sklepiku
• Pozostałe sale w budynku A dwa główne wejścia do budynku od strony ulicy

Cieplickiej.
• Budynek B – główne wejście.

16. Ta sama zasada dotyczy kończenia zajęć.


