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 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Opiekunowie odprowadzający uczniów klas pierwszych (I półrocze) mogą 
wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły – wyznaczona strefa w szatni - 
zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Na terenie szkoły ograniczamy  przebywanie  osób z zewnątrz. Rodzice                      
i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.  W przypadku wcześniej 
ustalonego spotkania  obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  i w wyznaczonym 
miejscu. 

 Rekomenduje się  kontakt opiekunów z nauczycielami i pracownikami szkoły                
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać                     
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, 
uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną 
powiadomieni  rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 



 Rodzice proszeni są o podanie wychowawcy klasy numerów telefonów, pod 
którymi będą stale dostępni, by w razie konieczności móc szybko i skutecznie 
skontaktować się. Jest to standardowa procedura związana z trwającym stanem 
epidemii. 

 Plan lekcji z przesunięciem czasowym będzie uwzględniał różne godziny 
przychodzenia uczniów z poszczególnych klas. Organizacja pracy umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów          
na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych 
klas  do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej 
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, będą usunięte  lub będzie uniemożliwiony do nich 
dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. Przybory z szafek należy zabrać 
bezpośrednio po przyjściu do szkoły. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogi będą myte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości        
po każdych zajęciach.  

 Sale i  części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,                
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu. Zgodnie z zaleceniami większość zajęć Wf  będzie odbywać się               
na zewnątrz, stąd uczniowie muszą być odpowiednio ubrani ( z uwzględnieniem 
warunków atmosferycznych). 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,               
w których nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

 Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone                           
w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod 
nadzorem opiekuna. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę                  
w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  



 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 
ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 W szkole działa biblioteka zgodnie z reżimem sanitarnym.  Zasady korzystania             
z biblioteki szkolnej, uwzględniają  konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek 
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 
 


