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Aneks do Regulaminu Szkoły
Przebywanie na terenie Szko ły Podstawowej nr 7
w trakcie epidemii COVID- 19
obowi ązują cy od 17 maja 2021

1. Na terenie budynku Szkoł y Podstawowej nr 7 w Poznaniu przebywać mogą tylko:

- pracownicy SP7,
- uczniowie SP7,
- inne osoby, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem SP7.
Wejście na teren budynku SP7 osoby niebędącej pracownikiem ww. Szkoły
wymaga zgody dyrektora i wcześniejszego umówienia się oraz podania danych
osobowych (imię i nazwisko).

2. W czasie przebywania na terenie SP7 obowiązują zasady zgodne
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ustalone przez dyrektora.
3. Regulamin Szkoły (na czas pandemii) został zmodyfikowany o obowiązujące
zasady zachowania na terenie Szkoły.

4. Zasady zachowania w czasie wchodzenia do Szkoły:
a. Uczniowie klas I - V:

- przebywając

na terenie boiska szkolnego zakrywają usta i nos maseczkami
w przestrzeniach wspó lnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy
grupami ,

- wchodzą do Szkoł y wejściem z małego boiska,

- ustawiają się w wyznaczonym na małym boisku szkolnym miejscu, zachowując
dystans społeczny,

- wchodząc

do Szkoły zakrywają usta i nos maseczkami,

- po wej ściu do Szkoł y dezynfekują lub dokładnie myją ręce,
- uczniowie przemieszczają się do sal, zachowując bezpieczną odległość,
b. Uczniowie klas I- III

- wchodzą do Szkoły pod opieką wychowawcy/nauczyciela, z którym odbywać
się będą zajęcia lekcyjne.
b.c . Uczniowie klas IV-V

- odzież wierzchnią pozostawiają w wyznaczonym miejscu w wyznaczonych
salach lekcyjnych,

- na terenie budynku Szkoły poruszają się zgodnie z zaleceniami nauczyciela
dyżurującego, udając się do sali, w kt órej odbywać będą się zajęcia lekcyjne.
b.d . Uczniowie klas VI - VIII :

- przebywając na terenie boiska szkolnego zakrywają usta i nos maseczkami
w przestrzeniach wspó lnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy
grupami,

- wchodzą do Szkoły wejściem głównym,

- ustawiają się w wyznaczonym na boisku szkolnym miejscu, zachowując
dystans społeczny,

- wchodząc

do Szkoły zakrywają usta i nos maseczkami,

- po wej ściu do Szkoły dezynfekują lub dokładnie myją ręce,
- na terenie budynku Szkoły poruszają się zgodnie z zaleceniami nauczyciela
dyżurującego, udają c się do sali, w któ rej odbywać się będą zajęcia
lekcyjne,

- przemieszczają się, zachowując

bezpieczną odległość,

- odzież wierzchnią pozostawiają w wyznaczonym miejscu w wyznaczonych
salach lekcyjnych.

e. W uzasadnionych sytuacjach (złe warunki pogodowe) uczniowie klas
I - VIII wchodzą do Szkoły pod opieką nauczyciela, z którym będą
rozpoczynać zajęcia.

f. Zaleca się, aby uczniowie przychodzili do Szkoł y punktualnie na 5-10 minut przed
rozpoczęciem zajęć.
g. Na czas obowiązującego regulaminu uczniowie wybranych oddziałów korzystają
z wyznaczonych szatni celem przechowania odzieży sportowej po uzgodnieniu
z wychowawc ą.
h.

Rodzice/opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko do Szkoły
(w wyznaczone miejsce o wyznaczonej porze), oczekując na nauczyciela lub
innego wyznaczonego przez dyrektora pracownika, zachowują bezpieczny
odstę p, zaleca się zakrywanie ust i nosa maseczkami , gdy nie można zachować
dystansu między zgromadzonymi osobami.

i.

Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie przebywający na świeżym
powietrzu / boisko szkolne zobowi ą zani są do zachowania dystansu
społecznego, zaleca si ę zakrywanie ust i nosa maseczkami , gdy nie
można zachować dystansu pomiędzy grupami. .

j. Zaleca się, w czasie pobytu na boisku szkolnym, ograniczyć bezpośredni kontakt
rodzic - wychowawca/nauczyciel do bezwzględnego minimum, a wszelkie
sprawy poruszać w sposób ustalony przez ww. osoby.

5. Zasady zachowania w czasie pobytu w Szkole:
a. Uczniowie:

- po wejściu do sali lekcyjnej oraz w czasie wychowania fizycznego na boisku
szkolnym, mogą przebywać na zajęciach bez zakrywania nosa i ust,

- w czasie zajęć korzystają z własnych przyborów szkolnych,
- zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego,

- w sali lekcyjnej zajmują wyznaczone miejsce i zajmują je w czasie
wszystkich zajęć lekcyjnych,

- bezwzględnie stosują się do zaleceń i wytycznych nauczyciela prowadzącego
zajęcia,

- korzystają z szafek szkolnych znajdujących się na korytarzach za zgodą

nauczyciela przedmiotu, z któiym odbywają zajęcia (zaleca się, aby
korzystanie z szafek odbywało się na początku i na końcu zajęć danego dnia),

- w czasie przerw zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w przestrzeniach
wspó lnych, gdy nie można zachowa ć dystansu pomiędzy grupami,
-

klas I - III spędzają przerwy pod opieką nauczyciela/wychowawcy, który
reguluje je zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, będąc na boisku szkolnym
zakrywają usta oraz nos w przestrzeniach wspó lnych, gdy nie można zachować
dystansu pomiędzy grupami,

klas IV - VIII d ł ugie przerwy spędzają na boisku szkolnym, zachowując dystans
społeczny oraz zasady i wytyczne zgodne z obowiązującymi w trakcie
wchodzenia do Szko ły, zakrywają ust i nosa, gdy nie można zachować dystansu
pomiędzy grupami .
-

- spożywający w czasie przerwy śniadanie, zobowiązani są do zachowania w tym
czasie dystansu społecznego.

b. Rodzice:
- na terenie Szkoł y zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania
dystansu społecznego,

- na terenie boiska szkolnego zaleca się zakrywanie ust i nosa, gdy nie
można zachować dystansu społecznego,

- kontaktują się z nauczycielami oraz wychowawcami w wyznaczonym czasie
i miejscu, a przede wszystkim za pomoc ą mediów ( mobidziennik , telefon).

c . Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z regulaminem biblioteki .

d. Spożywanie posiłków na terenie stołówki szkolnej odbywa się po uzgodnieniu
z wychowawc ą klasy.
e. Zaleca się, aby uczniowie przechowywali okrycie nosa i ust
w swoich indywidualnych opakowaniach, np. specjalnie do tego
przeznaczonych woreczkach.

d. W Szkole obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów
z telefonów komórkowych.

Zaleca się, aby uczniowie nie przynosili do Szkoły telefonów. Szkoła nie
zapewnia uczniom miejsca do przechowania ww. urządzeń w czasie pobytu na jej
terenie i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie oraz kradzież.
Uczniowie przynoszący do Szkoły telefony, za zgodą rodzic ów, na własną
odpowiedzialność, zobowiązani są do bezpiecznego ich przechowania
i bezwzględnego niekorzystania z nich w czasie pobytu na terenie Szkoły.

6. Zasady zachowania w czasie opuszczania Szkoł y:
a. Uczniowie:

- zobowiązani są do opuszczenia terenu SP7 niezwłocznie po zakończeniu lekcji,
- zapisani do świetlicy szkolnej są do niej odprowadzani przez nauczyciela,
z którym kończą zajęcia dydaktyczne w danym dniu.

b. Rodzice/opiekunowie:

- odbierają dziecko po zajęciach planowych na boisku szkolnym (zaleca się odbiór
dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach lekcyjnych w celu uniknięcia
gromadzenia się na boisku szkolnym),

- odbierając

dziecko przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, wcześniej
zgłaszają ten fakt wychowawcy, po wejściu do Szkoł y oczekują na
pracownika, który doprowadzi dziecko do wyjścia.

c . Nie ma możliwości, aby dziecko zwolnione przez rodzica z zajęć przed ich
zakończeniem, powróciło na lekcje w tym samym dniu.

7. Zasady zachowania w czasie przyprowadzania dziecka do świetlicy i odbierania
dziecka ze świetlicy zawarte są w Regulaminie świetlicy szkolnej.
8. Przebywanie rodzic ów, opiekunów oraz innych osób niebędących
pracownikami SP7 w budynku szkolnym:

a. W czasie ustalonego wcześniej pobytu rodzica/opiekuna lub innej osoby na terenie
SP7, ka żdy z wchodzących do budynku ma obowiązek dezynfekcji rą k oraz
bezwzględnego zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego.

Powyższy aneks stanowi uzupełnienie do obowiązującego w Szkole Podstawowej
nr 7 Regulaminu Szkoły.

W czasie trwania pandemii nie obowią zują następujące punkty
Regulaminy Szkoły :

O poranku

Klasy I - III : 2,3,4,5,6,8
Klasy IV - VI: 2, 3, 4, 6, 8, 11
Klasy VII - VIII: 2, 3, 5
Czas zajęć

Klasy I - III: 7
Klasy IV - VI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15
Klasy VII - VIII: 1, 2, 3, 4, 11, 15
Czas po zakończonych zajęciach

Klasy I - VIII: 3,4,5,11,12,13,14
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