
 

Szkoła Podstawowa nr 8 im Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach wznawia 

funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nowe zasady funkcjonowania szkoły w okresie pandemii. 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I UCZNIÓW: 

1. Osoby z zewnątrz proszone są o kontakt mailowy (sekretariat@sp8tg.pl), bądź telefoniczny 

32/ 285 51 17 

2. W przypadku konieczności kontaktu osobistego, szkołę mogą odwiedzać tylko osoby bez 

widocznych objawów chorobowych, zaopatrzone w środki ochronne, po uprzedniej 

dezynfekcji rąk. Mogą one przebywać jedynie w przedsionku  na parterze i w części korytarza 

prowadzącej do sekretariatu.  

Zasady ogólne:  

1. Do szkoły przyprowadzane są dzieci bez objawów chorobowych, dotyczy to również 

odprowadzających je opiekunów.  

2.Opiekunowie dzieci z klas pierwszych mogą odprowadzać dzieci do przedsionka szkoły 

tylko przez pierwszy miesiąc (wrzesień 2020 r.) nauki, pamiętając o zachowaniu dystansu 

społecznego i stosowaniu środków ochrony.  

3. W celu umożliwienia szybkiego kontaktu z rodzicami, należy zaktualizować dane adresowe 

(maile i telefony).  

4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk wodą z mydłem 

lub środkami dezynfekującymi (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

5. W szkole, podczas lekcji, uczniowie nie zakładają maseczek, natomiast należy je włożyć w 

czasie przerw (w przypadku braku maseczki, uczeń zgłasza fakt nauczycielowi i zostaje w nią 

zaopatrzony). 

5. Uczeń będzie korzystał tylko z własnych podręczników i przyborów i nie będzie przynosił 

niepotrzebnych przedmiotów z domu.  

6. Zespoły klasowe będą przypisane do konkretnej sali lekcyjnej (patrz harmonogram). 

7. Sale będą często wietrzone, w miarę możliwości zajęcia będą odbywać się na świeżym 

powietrzu.  

8. Nie można korzystać z poidełka i automatów.  
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9. Do dyspozycji uczniów są termometry bezdotykowe, jeden w sekretariacie, drugi w 

świetlicy (temperatura będzie mierzona w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba). 

10.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. 

11. Biblioteka szkolna będzie działała z zachowaniem reżimu sanitarnego (patrz oddzielny 

regulamin). 

Zasady funkcjonowania jadalni (patrz oddzielne procedury) 

1. Personel wydający posiłki będzie funkcjonował w ścisłym reżimie sanitarnym.  

2. Pomieszczenia jadalni będą poddawane czynnościom dezynfekcyjno-porządkowym 

pomiędzy posiłkami kolejnych grup.  

3. Podczas obiadu konieczne będzie korzystanie z własnych sztućców. 

Zachowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia (patrz oddzielne 

procedury):  

1. W przypadku podejrzenia choroby dziecko będzie kierowane do izolatorium, gdzie będzie 

przebywać pod opieką nauczyciela, w oczekiwaniu na rodziców, którzy muszą je jak 

najszybciej odebrać.  

2. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia kolejno: rodziców, SANEPID -tel.32 397 66 66 

oraz Organ Prowadzący szkołę (tel.32 393 37 50 ).  

3. Pomieszczenia, w których przebywał chory, będą dokładnie zdezynfekowane.  

 

Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze 

względu na stosowane procedury. 

 

Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które 

będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

Pełne brzmienie procedur znajduje się na internetowej stronie szkoły pod nazwą “Procedury 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SP8. 

 

 

 

 


