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W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA 

1. W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma widocznych 

objawów choroby, wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  Jeśli 

uczeń/nauczyciel/pracownik ma jakiekolwiek symptomy chorobowe lub 

powinien przebywać na kwarantannie, nie przychodzi do szkoły. 

2. Uczeń u którego w czasie pobytu w szkole występują objawy, mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, jest izolowany                           

w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, do czasu odebrania go 

przez rodziców/opiekunów. 

3. Rodzice są zobowiązani do bieżącego śledzenia informacji od dyrektora 

szkoły i wychowawcy na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz 

do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwaniania. 

4. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wyznaczonymi dla poszczególnych 

klas wejściami: klasy I i III wchodzą wejściem głównym, klasy II wejściem 

od ul. Sielskiej. Kierują się bezpośrednio do szatni i przydzielonych sal 

lekcyjnych. Dla uczniów klas II przygotowana została dodatkowa szatnia. 

5. Uczniowie i pracownicy szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce przy 

każdorazowym wejściu  do placówki i sali lekcyjnej (płyn dezynfekujący, 

który znajduje się przy każdej sali lekcyjnej i wejściu do szkoły zapewnia 

szkoła). 

6. Na teren szkoły wszyscy wchodzą zakrywając usta i nos za pomocą 

maseczki lub przyłbicy. Zakrywania ust i nosa obowiązuje także                 

w częściach wspólnych budynku, takich jak szatnia czy korytarz. 



7. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia (w salach lekcyjnych) nie mają 

obowiązku zakrywania ust i nosa (mogą, ale nie muszą). 

8. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, sale lekcyjne, 

łazienki i część korytarza szkolnego. 

9. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

10. Uczniowie używają podczas lekcji jedynie własnych przyborów szkolnych, 

mają zakaz dzielenia się jedzeniem i piciem podczas pobytu w szkole. 

11. W czasie przerw uczniowie starają się pozostać w swojej części korytarza, 

ograniczając do minimum poruszanie się po szkole. 

12. By zapobiec gromadzeniu się uczniów w łazienkach w czasie przerw, 

nauczyciele umożliwiają uczniom korzystanie z toalety podczas lekcji (na 

początku i pod koniec zajęć). 

13.  Kontakty wychowawcy z rodzicami ucznia i rodziców z wychowawcą, 

nauczycielem, dyrektorem odbywają się zdalnie  lub telefonicznie              

z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w placówce ze 

szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

14. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić 

wyłącznie rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście 

zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie w sekretariacie szkoły.  

15. Rodzice i osoby postronne kierowane są przez pracownika obsługi          

do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia. 

16. Rodzice, opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania 

ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu. 

17. W czasie zajęć szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami 

odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, 

baterie łazienkowe, toalety. 



18. Ogranicza się do minimum niezbędne wyjścia uczniów ze szkoły do kina i 

teatru oraz organizację imprez szkolnych i wycieczek. 

19. Wypożyczanie książek z biblioteki odbywa się tylko za pośrednictwem 

wyznaczonych w każdej klasie uczniów- łączników bibliotecznych. 

20. Ograniczony zostaje asortyment sklepiku szkolnego do produktów 

oryginalnie zapakowanych przez producentów. 

 


