Ogólne zasady pracy szkoły i komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami
uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy
1. Do budynku szkoły, w celu ograniczenia przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum, wchodzić mogą tylko uczniowie z uwzględniam wyjątków
opisanymi w punkcie 2.
2. Na terenie placówki , w celu ograniczenia przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum, przebywać mogą rodzice oddziałów przedszkolnych
w wyznaczonej strefie, w okresie adaptacyjnym rodzice klas I sp
oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych (obowiązuje wszystkich
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych) .
3. Rodzice uczniów, jeżeli sytuacja tego wymaga, mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły – sekretariat szkolny i kasa szkoły , zachowując zasady dystansu
społecznego (obowiązuje wszystkich stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wchodzą tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Preferowany jest
kontakt mailowy lub telefoniczny z sekretariatem szkoły spzoi.lomnica@interia.pl,
Tel. 75 71 30 256.
4. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem
COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo, poprzez
komunikator Messenger, WhatsApp lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu
się na rozmowę. Nauczyciel ustalając termin spotkania z rodzicem / prawnym
opiekunem niezwłocznie zapisuje go w Librusie.
5. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą
i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.3, 4. Osoby
przychodzące do szkoły wchodzą do niej pojedynczo, zachowaniem dystansu.
6. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na
usta i nos, zdezynfekować ręce przed wejściem oraz zachować dystans społeczny
wynoszący min. 1,5 metra.
7. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza
portierowi/pracownikowi szkoły spotkanie z nauczycielem.
8. Pracownik portierni ma prawo poprosić o dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna,
który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
9. W przypadku jakichkolwiek pilnych pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub
funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z wychowawcą, nauczycielem
lub sekretariatem szkolnym przez dziennik Librus lub pocztę mailową szkoły.

10. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach jej
pracy oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań
określonych w pkt. 3,4.
11. Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie
aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi
skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich
dziecka.
12. Zebrania z rodzicami i konsultacje odbywają się na dotychczasowych zasadach z
zachowaniem wymagań określonych w punkcie 3 i 4. W sytuacji wprowadzenia strefy
żółtej lub czerwonej zebrania z rodzicami i konsultacje odbywać się będą on line.
13. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. Wejście do szkoły
jest zamknięte w godzinach od 8. 30 do 12.10.
14. Zapisy na obiady odbywać się będą drogą mailową spoi.lomnica@interia.pl lub przez
Librus , rodzic/prawny opiekun wypełnia zgłoszeni ( druk na stronie internetowej),
przesyła na maila szkoły lub pozostawia w urnie przy wejściu szkoły.
1. Wszelkie opłaty (przedszkole, Rada Rodziców, obiady) dokonujemy na konto szkoły.
Obiady szkolne - 27102021240000810201298918
Opłata przedszkolna - 90102021240000890200110791
Rada Rodziców – nr konta będzie podany w późniejszym terminie.
15. Pobór kluczyków i opłaty/darowizny za szafki pobierane będą w kasie na parterze
szkoły do 08.09.2020 r., rodzic zobowiązany jest zachować wytyczne GIS ( maseczka
i dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe) oraz dystans społeczny.
16. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w wyznaczonych dla klas salach, a przerwy
uczniowie mogą spędzać w wyznaczonych strefach i na świeżym powietrzu.
Uczniowie mają kategoryczny zakaz wychodzenia poza teren szkoły np.: do sklepu
Dino
17. Przestrzeń w szatni została uporządkowana z zachowaniem dystansu pomiędzy
szafkami. Do szatni mogą wchodzić tylko uczniowie przed lekcjami i po ich
zakończeniu. Tylko rodzice klasy I mogą przebywać na terenie szatni, pozostali
rodzice czekają na dzieci przed szkołą.

