
Procedury
Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół

Szkół Katolickich im. św. Dominika Savio w Kłobucku 
dotyczące funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej

 W związku z objęciem od 03.10.2020 r. powiatu kłobuckiego czerwoną strefą
Dyrektor Szkoły zarządza:

1.  Obowiązkowe mierzenie temperatury ciała przed wejściem do
szkoły. 

Jeżeli temperatura jest równa lub wyższa niż 38.0°C :

-  w  przypadku  ucznia  pozostającego  pod  opieką  rodzica  nie  zostanie  on
wpuszczony na teren szkoły, 

-  w  przypadku  ucznia  samodzielnie  przychodzącego  do  szkoły  należy  go
bezzwłocznie  odizolować  i  wdrożyć  procedurę  postępowania  w  przypadku
podejrzenia zachorowania.

Uczniowie  samodzielnie  przychodzący  do  szkoły  wchodzą
głównym wejściem.

2. Obowiązuje  całkowity  zakaz  wchodzenia  rodziców  na  teren
szkoły. 

W celu odbioru dziecka rodzic/opiekun czeka w Strefie rodzica. 

W celu usprawnienia organizacji rodzice powinni odbierać dzieci po dzwonku, 
a nie w czasie przerwy (po 4 godz. od 11.55, po 5 godz. od 12.50, po 6 godz. 
od 13.40, po 7 godz. od 14.30 ).

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przychodzą według ustalonego 
harmonogramu do godz. 7:40 lub od godz. 8:30. Dzieci będą odbierane przez 
pracownika Oddziału Przedszkolnego ze strefy rodzica i zaprowadzane do sali
(istnieje możliwość zaprowadzenia dziecka wyłącznie do szatni w 
uzasadnionych okolicznościach oraz po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z 
Dyrektorem szkoły).

W celu ograniczenia przebywania rodziców na terenie szkoły zostały 
wprowadzone godziny pracy sekretariatu dla rodzica:

Poniedziałek 13.00 – 15.00



Piątek 13.00 – 15.00 

lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

3. Obowiązuje całkowity zakaz wyjść uczniów oraz organizowania
wycieczek szkolnych.

W  związku  z  obowiązującym  zakazem  organizowania
wycieczek  wycieczka  do  Doliny  Chochołowskiej  została
odwołana.

4. W czasie przerw w przestrzeni wspólnej  (korytarz) obowiązuje
obowiązek  zasłaniania  ust  i  nosa  przez  uczniów  oraz
pracowników szkoły.

5. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów
wychodzących w trakcie lekcji do toalety.

6. W celu zapobiegania mieszania się uczniów z poszczególnych
klas zostanie zmieniony sposób organizacji świetlicy szkolnej. 

Uczniowie zostaną podzieleni na mniejsze grupy.

7. Należy  zwiększyć  bezpieczeństwo  podczas  korzystania  z
pracowni  komputerowej. Przed  przystąpieniem  do  pracy  w  pracowni

komputerowej  oraz  po  jej  zakończenie  obowiązkowa  dezynfekcja  rąk  oraz
sprzętu komputerowego (myszka, klawiatura).

8. Pasowanie  uczniów  klasy  pierwszej  zostaje  zawieszone  do
odwołania. 

9.  Wprowadza  się  następujące  zmiany  w  organizacji  pracy
szkoły:

 Zmiana harmonogramu spożywania obiadów: 

      Klasa I, kl. II i kl. VII spożywają obiad w swoich salach.

      Klasa III, kl. IV, kl. VI, kl. VIII spożywają obiad na stołówce szkolnej.

 Zmiana organizacji zajęć z wychowania fizycznego. 

Następuje  zmiana organizacji  zajęć z  wychowania  fizycznego w środę  
oraz piątek. W klasach VI-VIII wprowadza się podział zajęć na klasy, aby
nie mieszać uczniów pomiędzy klasami. Klasa VI i kl. VII zajęcia z Panem
Wąsem, klasa VIII zajęcia z Panią Bugaj. 



Zajęcia z wychowania fizycznego odbywające się w piątek o godz. 7.20
zostają zawieszone do odwołania.


