Regulamin sanitarny
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Lyonie
Obowiązuje od 01 września 2020r. do odwołania
1. Rodzice przed przyprowadzeniem dziecka do Szkoły proszeni są o zmierzenie dziecku
temperatury.
2. W przypadku: temperatury powyżej 38,0C, kataru, bólu gardła, lub złego samopoczucia
dziecko powinno pozostać w domu.
3. W przypadku kwarantanny klasy lub szkoły francuskiej dziecko pozostaje w domu a rodzice
informamują opiekuna klasy drogą telefoniczną lub mailową.
4. Podczas lekcji jeśli zajdzie potrzeba obywa się pomiar temperatury uczniów lub nauczycieli
termometrem bezdotykowym.
5. Uczniowie z temperaturą powyżej 38,0C lub objawami kaszlu, kichania lub kataru zostaną
obebrani przez rodziców po telefonicznym powiadomieniu przez opiekuna klasy.
6. Rodzice angażują się do obebrania dziecka maksymalnie godzinę po powiadomieniu przez
opiekuna klasy.
7. Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego, jedynie na podwórko szkolne pod krużganki w
maseczkach ochronnych z zachowaniem wszelkich reguł sanitarnych.
8. Nauczyciele będą czekać na uczniów pod krużgankami (w godzinach od 8.50 do 9.00 )i
wchodzić kolejno klasami do sal lekcyjnych. Bardzo prosimy o punktualność!
9. Każda klasa będzie miała oznaczone miejsce pod krużgankami na spotkanie z nauczycielem
przed wejściem i przy odbiorze po zakończeniu zajęć.
10. Rodzice, którzy z różnych względów spóźniają się proszenie są o telefoniczne powiadomienie
opiekuna klasy.
11. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku szkolnego.
12. Uczniowie i nauczyciele wchodzą do budynku po umycie rąk żelem dezynfekującym.
13. Nauczyciele oraz uczniowie od 11 lat przebywają w Szkole w maszeczkach ochronnych.
14. W przypadku uczniów młodszych nie ma obowiązku noszenia maseczek.
15. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się zakładania przyłbic.
16. Rodzice proszeni są o zaopatrzenie swoich dzieci w chusteczki, żel dezynfekujący oraz
maseczki ( dla uczniów powyżej 11 roku życia).
17. Nauczyciele na bieżąco nadzorują swoją grupę klasową odnośni e częstego mycia i
dezynfekcji rąk w czasie zajęć.
18. W każdej klasie znajduje się żel dezynfekujący oraz chusteczki higieniczny do dyspozycji
uczniów i nauczycieli.
19. W czasie lekcji oraz przerw sale będą wietrzone.
20. Każdy uczeń używa tylko własnych przyborów szkolnych.
21. Przerwy lekcyjne odbywają się na zmianę wyłącznie w swojej grupie klasowej. Każda klasa
będzie mogła wyjść na przerwę na podwórko szkolne.
22. Przed i po spożyciu drugiego śniadania uczniowie myją lub dezynfekują ręce.
23. Po zakończonych lekcjach nauczyciele z uczniami schodzą na podwórko szkolne według
ustalonego harmonogramu.
24. Po zajęciach rodzice( w maseczkach z zachowaniem odpowiednich odległości) odbierają
uczniów na podwórku szkolnym pod krużgankami.
25. Rodzice, którzy z różnych względów spóźniają się po odbiór dziecka proszeni są o
telefoniczne powiadomienie opiekuna klasy.
26. Na terenie Szkoły wszelkie zebrania rodziców bez zgody dyrektora Szkoły są odwołane.
27. W Szkole nie organizuje się żadnych imprez i uroczystości z udziałem rodziców i innych osób
bez zgody dyrektora Szkoły.
28. Rodzice kontaktują się z opiekunami klas oraz kierownikiem Szkoły głównie mailowo lub
telefonicznie.

