
Informacje dla rodziców. Zasady funkcjonowania szkoły od 1.09.2020. 

1. Procedury dotyczące zasad higieny w związku z profilaktyką zakażenia SARS-CoV-19. 
a. Do szkoły może przychodzić tylko:  

 uczeń  bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 
(podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, 
kaszel, katar, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie 
wyczerpania, brak apetytu).  

 uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych.  

b. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą na polecenie 
nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. Na zajęciach w szkole 
uczniowie nie korzystają z maseczek. W przestrzeniach wspólnych oraz przy 
kontakcie z kolegami z innych klas uczeń korzysta z maseczki. W razie wyjścia 
z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad 
obowiązujących w przestrzeni społecznej.                               

 
c. Uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z instrukcją 

zdezynfekować ręce. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po 
zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do 
toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami 
dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła. 

 
d. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), powinien też unikać dotykania 
oczu, nosa i ust rękoma. 

 
e. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia – uczeń ma obowiązek zmienić 

obuwie na obuwie z jasną, czystą podeszwą. W przypadku braku obuwia na 
zmianę uczeń nie zostanie wpuszczony do sali lekcyjnej/pracowni zawodowej. 

 
f. Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły. 

 
g. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne  przybory do pisania oraz podręczniki. 

W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów. 
h. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
i. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi 

osobami w trakcie zajęć, np. uczniowie nie podają sobie ręki, ani innych 
przedmiotów, zachowują dystans nawet przy najbliższych kolegach. W czasie 
zajęć nie korzystają z telefonów. 

j. Na lekcjach wychowania fizycznego ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 
W sprzyjających warunkach atmosferycznych lekcje odbywają się na świeżym 
powietrzu. 

k. Wyłączone zostaje źródełko wody pitnej. Uczniowie przynoszą własną butelkę 
wody i posiłek. 



l. W sprzyjających warunkach atmosferycznych lekcje wychowania fizycznego 
i przerwy dla uczniów organizowane są na świeżym powietrzu.  

     ł. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych zasadach 
m. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych 

zasadach  
2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.  

a. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany 
w izolatce.  

b. Uczeń znajdzie się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora 
szkoły. 

c. Uczniowi zostanie zmierzona temperatura ciała: 
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi pomiędzy 

37,2°- 38°C lub wyżej – rodzice zobowiązani są odebrać ucznia 
własnym środkiem transportu i skorzystać z teleporady 
medycznej, 

d. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu 
u ucznia niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania 
ucznia.  

e. Rodzic po odebraniu ze szkoły ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.   

f. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.  
g. Rodzice uczniów z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie 

telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.  
h. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  
i. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
 

3. Rodzic/ opiekun  na terenie szkoły. 
a. Rodzic/opiekun z zewnątrz może wejść do szkoły, jeżeli wcześniej umówił się 

telefonicznie lub mailowo. Przychodzi na wyznaczoną godzinę. W szkole nie 
można czekać na spotkanie, nie ma poczekalni.  

b. Rodzic/opiekun z zewnątrz będzie mógł przebywać w szkole, tylko pod 
warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekuje 
dłonie. 

c. Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni domofonem, podaje imię 
i nazwisko oraz cel wizyty. 

d. Pracownik szkoły zabezpieczony w środki ochrony osobistej 
maseczkę/przyłbicę, sprawdzi uprawnienia wejścia  i wpuszcza tę osobę do 
śluzy. 

e. Pracownik szkoły zarejestruje godzinę wejścia/wyjścia, cel wizyty, nazwisko 
i imię osoby wchodzącej oraz kontakt (telefon) w razie konieczności 
poinformowania o zarażeniu w szkole. 

 

 


