
NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM 
BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 
 

1. Rodzic jest zobowiązany codziennie przed wyjściem dziecka do szkoły 
zmierzyć mu temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury 
powyżej 37°C dziecko pozostaje w domu. 
 
2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
 
3. Uczeń musi mieć na czas pobytu w szkole maseczkę oraz płyn do 
dezynfekcji rąk. 
 
4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 
gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu 
(izolatorium) a rodzic/opiekun prawny niezwłocznie powiadomiony  
o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 
 
5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja 
o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 
dezynfekującego.  
 
6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek 
skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 
 
7. 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. 
 
8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do 
wyznaczonej strefy brudnej zachowując zasady: 

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

https://kadry.infor.pl/tematy/pracownik/
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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). 
 

9. Uczniów obowiązują w szczególności:  
a. zasłanianie ust i nosa w drodze do i ze szkoły w publicznych 

środkach komunikacji oraz w szatni szkolnej i drodze do klasy, 
b. zakładanie maseczki na przerwach i w drodze do toalety, 
c. przestrzeganie zapisów umieszczonych w procedurach. 

 
10. W placówce 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. 
 
11. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów  
i podręczników, które w czasie zajęć muszą  znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  
 
12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. 
 
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować będą usunięte. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane na bieżąco. 
 
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą 
myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 
 
15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego  
i sportowych nauczyciele będą ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 
16. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć będą wietrzone. 
 
17. Nauczyciel w klasach I-III organizują przerwy dla uczniów  
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
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18. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły pod opieką nauczyciela  
w wyznaczonych godzinach. 
 

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie 
potrzeby w innych salach dydaktycznych oraz w miarę możliwości na 
świeżym powietrzu. 

20. Do regulaminu świetlicy są wprowadzone zapisy, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (szczegółowy regulamin na 

stronie placówki). 

21. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.  

22. 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. 

23. Na stronie szkoły umieszczone są szczegółowe zasady korzystania  

z biblioteki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

 

SZEGÓLOWE PROCEDURY NA STRONIE SZKOŁY W ZAKŁADCE 

DOKUMENTY SZKOLNE. 
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