Zasady postępowania dla uczniów POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
1. Nie przychodź do szkoły, jeśli masz jakiekolwiek objawy choroby (gorączka, kaszel, ból gardła,
ból głowy i mięśni, wyjątkowe zmęczenie).
2. Jeśli poczujesz się źle podczas lekcji, natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
Zmierzymy Ci temperaturę i zaprowadzimy do gabinetu pielęgniarki (sala nr 19), gdzie
będziesz oczekiwał na szybki przyjazd rodzica lub opiekuna.
3. Pamiętaj o dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do budynku szkoły, świetlicy oraz stołówki.
4. Myj często ręce.
5. Nie pożyczaj przyborów szkolnych od kolegów.
6. Nie dziel się jedzeniem i piciem z kolegami.
7. Nie przynoś niepotrzebnych rzeczy do szkoły (maskotki, zabawki itp.).
8. Po korytarzach chodź zawsze w maseczce lub przyłbicy, zasłaniając usta i nos.
9. Unikaj tłoczenia się obok siebie.
10. Dłuższe przerwy spędzaj na boisku, ale…
- nie tłocz się przy wejściu na boisko
- dezynfekuj ręce, wracając do budynku szkoły.
11. Pamiętaj, nie gromadź się niepotrzebnie w toalecie i zawsze myj ręce po skorzystaniu z niej.
12. Jeśli jesteś uczniem klas I-III
- będziesz miał przerwy wyznaczane przez swojego wychowawcę w innym czasie niż
wyznacza je dzwonek
- na obiad będziesz chodził ze swoją klasą i wychowawcą w porze wyznaczonej przez niego.
13. Jeśli jesteś uczniem klas IV-VIII
- przerwy, których nie będziesz spędzał na boisku. spędzaj na swoim piętrze
- przerwa o godzinie 12.25 będzie przeznaczona na zjedzenie obiadu dla klas IV-V
- przerwa o godzinie 13.35 będzie przeznaczona na zjedzenie obiadu dla klas VI-VIII
14. Do bufetu wchodź zawsze w maseczce lub przyłbicy i zdejmuj ją dopiero, gdy siadasz przy
stole, żeby spożyć posiłek.
15. Orkiestra, chór, zespół rytmiczny i etyka będą prowadzone w osobnych grupach dla
poszczególnych roczników według kalendarium, które będzie wkrótce dostępne.
16. We wrześniu nie korzystaj z szatni. Lekkie okrycia wierzchnie możesz zabrać do klasy.
17. Do szkoły wchodzisz i przebywasz w niej bez Rodziców.
Pamiętaj, że od przestrzegania tych zasad zależy, czy będziemy mogli spotykać się w szkole!

