ALTERNATYWNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KŁODZKU

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 12 PAŹDZIERNIKA 2020
INSTRUKCJE DLA UCZNIÓW - aktualizacja
(opracowane na podstawie Wytycznych MEN I GIS)

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (złe samopoczucie,podwyższona temperatura, kaszel);
2. Do szkoły NIE MOŻE uczęszczać uczeń objęty kwarantanną lub zamieszkujący z osobą
przebywającą na kwarantannie;
Uczniowie, którzy nie będą mogli z w/w powodów uczestniczyć w zajęciach, mogą złożyć do
dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie zajęć zdalnych;
3. Uczniowie mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące organizacji pracy
szkoły ( ogłoszenia, komunikaty) zamieszczane na stronie szkoły (zsa.klodzko.pl);
4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą zakryć usta i nos (maski),zdezynfekować ręce,
i zachować na korytarzach odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły
niezwłocznie udać się na właściwe piętro i do swojej klasy (po drodze nie dotykać klamek,
poręczy);
5. Uczniowie przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na zajęciach (długopisy, podręczniki,
kalkulatory , linijki), gdyż ze względów sanitarnych nie mogą się wymieniać przyborami; po
każdym użyciu markera do tablicy należy zdezynfekować ręce;
6. Zabrania się uczniom opuszczania klas na przerwach (wyjątek - wyjście do toalety za zgodą
nauczyciele dyżurującego, oraz jedna wyznaczona przerwa);
7. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust; należy też zdezynfekować ręce
przed spożyciem posiłku;
8. Uczniowie powinni zająć w klasach miejsca tak, aby zachować maksymalną możliwą
odległość między sobą;
9. Zaleca się wietrzenie klas i ciągów komunikacyjnych co najmniej raz na godzinę, także w
czasie lekcji;
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, wyznacza się wyjścia na
przerwę poszczególnym klasom w określonym czasie:
a) przerwa 9.35 - 9.50 - klasy: 3A ( z II piętra), 1B ( z I piętra) i 2A ( z parteru);
b) przerwa 10.35 - 10.50 - klasy: 3B ( z II piętra), 1A ( z I piętra) i 2Ag ( z parteru);
c) przerwa 11.35 - 11.50 - klasy: 2B (z II piętra) i 2Bg (z parteru);

11. Uczniowie powinni zachować bezpieczny dystans w bezpośrednich kontaktach z
nauczycielami ( w klasie i na korytarzu);
12. Rodzice i uczniowie powinni kontaktować się z sekretariatem drogą elektroniczną
(przygotowanie zaświadczeń, dokumentów); w wypadku konieczności osobistego kontaktu,
w tym również z dyrektorem szkoły lub wychowawcą, powinni ustalić termin;
13. Po zakończonych w danym dniu zajęciach uczniowie opuszczają klasę za zgodą
nauczyciela, w wyznaczonym przez niego czasie i niezwłocznie opuszczają teren szkoły (nie
dotykać klamek i poręczy!); osoby, które czekają na autobus, mogą pozostać w klasie,
zachowując obowiązujące przepisy sanitarne (nauczyciel zgłasza ten fakt w sekretariacie
szkoły);
14. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy; osoby z zewnątrz powinny
kontaktować się z sekretariatem telefonicznie lub mejlowo; w wypadku konieczności
osobistej wizyty powinny poprzez domofon skontaktować się z sekretariatem i poczekać na
instrukcje;
15. Uczeń, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy (kaszel, złe samopoczucie),
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi;
16. Przestrzeganie ustalonych dla szkoły zasad jest obowiązkiem każdego ucznia, ze względu
na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego całej społeczności szkolnej. Wszelkie przypadki
łamania powyższych zaleceń będą traktowane jako sprowadzanie zagrożenia i odpowiednio
sankcjonowane;

Wiemy, że powyższe regulacje są pewnym ograniczeniem, ale prosimy pamiętać, że wynikają
one nie tylko z obowiązku podporządkowania sie wytycznym MEN i GIS, ale głównie z
odpowiedzialności za zdrowie wasze, waszych bliskich, i wszystkich pracowników szkoły.
Wszyscy chcieliśmy powrotu do szkoły, ale to, czy nie będziemy musieli powrócić do zdalnego
nauczania, zależy w dużym stopniu od wspólnej odpowiedzialności i przestrzegania
powyższych przepisów. Apelujemy również o zastosowanie się do wymagań sanitarnych poza
szkołą - w sklepach, środkach komunikacji, w grupach.
Prosimy Uczniów i Rodziców o zrozumienie i zastosowanie się do wymienionych zaleceń.
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HARMONOGRAM PRZERW
W ALTERNATYWNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KŁODZKU OD
WRZEŚNIA 2020 do odwołania

1. 8.45 - 8.50
2. 9.35 - 9.50 - tylko dla- (3A, 1B, 2A)
3. 10.35 - 10.50 - tylko dla - (3B, 1A, 2Ag)
4. 11.35 - 11.50 - tylko dla - (2B, 2Bg)
5. 12.35 - 12.40
6. 13.25 - 13.30
7. 14.15 - 14.20
8. 15.05 - 15.10

HARMONOGRAM LEKCJI:
1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.50 - 10.35
4. 10.50 - 11.35
5. 11.50 - 12.35
6. 12.40 - 13.25
7. 13.30 - 14.15
8. 14.20 - 15.05

