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od 1 września 2021 roku zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS 

 ZASADY OGÓLNE 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń: 
-    bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 
- gdy on sam ani domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
 

 Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły muszą być zdrowi, nie 
pozostawać na kwarantannie. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą do budynku 
szkolnego. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.   

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

 Uczniowie oraz pracownicy po wejściu na teren szkoły mają obowiązek dezynfekowania 
rąk zgodnie z instrukcją obsługi znajdującą się przy dozownikach.  
 

 Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie, ubikacje) obowiązuje nakaz 
zasłaniania przez uczniów i pracowników szkoły nosa i ust przy użyciu maseczek lub 
przyłbic. 

 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły 
(tylko place przed wejściem głównym do szkoły), 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).  

 

 Wszystkie sprawy uczniowskie z wychowawcą lub sekretariatem rodzice załatwiają 
telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny, w razie konieczności osobistego kontaktu 
rodzic lub opiekun wzywa pracownika szkoły dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. 
 

 Zostają wyznaczone stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana będzie jedna klasa 
(wszystkie zajęcia tego oddziału odbywają się w jednej sali lekcyjnej za wyjątkiem zajęć 
wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych). 
 



 Nauczyciel, który zamierza od razu sprawdzić pracę dziecka (dot. np. kart pracy, zeszytu 
ćwiczeń) zobowiązany jest dokonać tego w rękawiczkach. Jeżeli nie ma potrzeby 
na sprawdzenie w tym samym dniu praca dziecka poddana będzie 2-dniowej 
kwarantannie. 

 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczniowi obowiązkowo dokona się 
pomiaru temperatury ciała i zostanie on odizolowany w izolatorium (gabinet pielęgniarki), 
a rodzice/opiekunowie niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły własnym transportem. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek skorzystać  
z teleporady medycznej i powiadomić szkołę o wyniku badania. 
 

 Zobowiązuje się rodziców/opiekunów o aktualizację u wychowawców numerów 
kontaktowych telefonów pod którymi są dostępni.  

 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach oraz przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 

 Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów szkolnych i podręczników. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz zabrania się przynoszenia do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek). 

 

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

 

 Uczniowie w zależności od pogody będą korzystali z boiska szkolnego w czasie przerw oraz 
zajęć wychowania fizycznego.  

 

 Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych będą ograniczane  
ćwiczenia i gry kontaktowe.   

 

 Ustala się  bezpieczne zasady korzystania z szatni: 
a) szybkie i sprawne skorzystanie z boksu 
b) jak najmniejszy kontakt z innymi uczniami 
c) zachowanie dystansu społecznego 

 

 W czasie przerwy wymagane jest noszenie maseczek lub przyłbic. 
 

 Zajęcia świetlicowe i zasady korzystania z biblioteki szkolnej będą obowiązywały zgodnie  
z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii (załączniki do 
regulaminów). 
 



 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą mieli ograniczony kontakt 
z uczniami oraz nauczycielami.  

 

 W sytuacji, gdy uczeń lub ktoś z jego najbliższego otoczenia  przebywa na kwarantannie 
lub ma potwierdzone zakażenie COVID-19 rodzic/opiekun ma obowiązek natychmiast 
poinformować dyrektora szkoły. Dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stacją 
Epidemiologiczną i organem prowadzącym podejmuje odpowiednie działania zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD – 19, wytycznymi MEN, MZ, GIS i decyduje  
o kwarantannie wszystkich uczniów i pracowników szkoły i wprowadza nauczanie zdalne.  
 

 Nauczyciel, pracownik szkoły lub ktoś z jego najbliższego otoczenia  przebywa na 
kwarantannie lub ma potwierdzone zakażenie COVID-19 ma obowiązek natychmiast 
poinformować dyrektora szkoły. Dyrektor w porozumieniu z Powiatową Stacją 
Epidemiologiczną i organem prowadzącym podejmuje odpowiednie działania zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD – 19, wytycznymi MEN, MZ, GIS i decyduje  
o kwarantannie wszystkich uczniów i pracowników szkoły i wprowadza nauczanie zdalne.  
 

 W szczególnych przypadkach po uzyskaniu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego oraz organu prowadzącego, dyrektor może wprowadzić nauczanie zdalne lub 
hybrydowe. 
 

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE: 

I. Czas wejścia do szkoły (szatnia) 

1. Do szkoły może wejść (po zdezynfekowaniu rąk) i w niej przebywać wyłącznie uczeń lub 
pracownik zdrowy, oraz z domu, w którym nikt nie przebywa na kwarantannie lub  
w izolacji, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice nie mogą 
wchodzić do budynku szkoły. 

2. Uczeń wchodzi do szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa 
na korytarzach i w szatni). 

3. Z szatni korzystamy szybko i sprawnie, nie tworzymy skupisk. 

4. Wychodząc z szatni zabieramy ze swojej szafki wszystkie rzeczy potrzebne na wszystkie 
zajęcia lekcyjne w danym dniu (podręczniki, strój na wf, przybory plastyczne, jedzenie  
i picie). 

 

 



II. Czas spędzany na korytarzu i podczas przerw 

1.Uczniowie przebywają wyłącznie na tym korytarzu, przy którym znajduje się ich stała sala 
lekcyjna. 

2. W przydzielonych salach lekcyjnych nie będą odbywały się lekcje wf, informatyki i grupy  
z języka angielskiego. Na te lekcje zabieramy potrzebne przybory i po dzwonku schodzimy 
pod te sale. 

3. Na przydzielonym korytarzu przebywamy w maseczce ochronnej zasłaniając usta i nos. 

4. Staramy się nie tworzyć skupisk i zachować bezpieczną odległość. 

5. Nie podajemy ręki na powitanie, nie przytulamy się. Podczas kichania i kaszlu nie 
dopuszczamy do rozprzestrzeniania się zarazków. 

6. Spożywamy wyłącznie własne jedzenie i picie (nie dzieląc się nim z innymi uczniami) siadając 
w osobnym miejscu pod ścianą, zachowując dystans, na czas jedzenia i picia zdejmujemy 
maseczkę. 

7. Korzystamy ze szkolnych toalet, zgodnie z przyjętymi zasadami ostrożności (maseczka 
ochronna, dystans). Pamiętamy o dokładnym i częstym myciu rąk! 

III. Czas w salach lekcyjnych podczas zajęć 

1.Po dzwonku na lekcję wchodzimy pod opieką nauczyciela do przydzielonej na cały dzień sali 
lekcyjnej. 

2.Wchodzimy do sali w maseczce, dezynfekując ręce. 

3. Zajmujemy swoje stałe miejsce, zdejmujemy maseczkę i korzystamy wyłącznie ze swoich 
przyborów, zeszytów i podręczników.  

4.Uważnie słuchamy i stosujemy się do poleceń nauczyciela. 

5. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie niepokojące objawy chorobowe niezwłocznie 
poinformuj nauczyciela.  

6. Po zakończonej lekcji, należy opuścić salę,  w celu przewietrzenia pomieszczenia. 

IV. Czas na stołówce -czas obiadu 

1. Uczniowie spożywający obiady w stołówce szkolnej zachowują zmianowość grup  
i dystans. 

V. Czas w świetlicy szkolnej. 

1. Uczniowie dojeżdżający i ci, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy 
szkolnej spędzają w niej czas z zachowaniem środków ostrożności i dystansu. 

2. Wchodzimy do sali w maseczce, dezynfekując ręce. 

VI. Czas w bibliotece 

1.Wypożyczanie książek koordynuje przewodniczący klasy sporządzając listę z tytułami 
książek, które dany uczeń chce wypożyczyć. 

 



VI. Czas na sali gimnastycznej i boisku szkolnym 

1.Na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym mogą przebywać dwie grupy uczniów przy 
założeniu, że zachowany jest miedzy nimi dystans zmianowości grup. 

2.Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy powinien zostać umyty lub zdezynfekowany.  

VII. Czas na placu zabaw 

1.Korzystanie przez uczniów z placu zabaw i przebywanie na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły jest możliwe przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

 

Każdy uczeń dojeżdżający musi w autobusie mieć założoną maseczkę (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami) 

 


