
Informacje dotyczące pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Postanowienia ogólne: 

• W placówce stosuje się wytyczne i rozporządzenia MEN, MZ i GIS obowiązujące 

w roku szkolnym 2020/2021 w czasie zagrożenia epidemicznego. 

• Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

wskazujących na infekcję (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała). 

• Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

• Rodzice zobowiązani są do podania telefonów do szybkiego kontaktu, odbierania 

telefonów ze szkoły lub w razie konieczności natychmiastowego oddzwaniania. 

• Dziecko, które przejawia niepokojące objawy chorobowe, będzie odizolowane 

w odrębnym pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaną 

powiadomieni rodzice/opiekunowie, w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

• Decyzja o uczęszczaniu do szkoły dziecka przewlekle chorego (np. z deficytem 

odporności) powinna być podjęta przez rodziców na podstawie opinii lekarza 

sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą. 

• Maseczki/przyłbice są obowiązkowe dla uczniów oraz nauczycieli w przestrzeni 

wspólnej (korytarz, szatnia, toaleta) oraz zaleca się ich noszenie we wszystkich 

miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5m 

• W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

• Uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem i  dezynfekują.  

• Środki do dezynfekcji dłoni znajdują się w widocznych, łatwo dostępnych miejscach 

we wszystkich pomieszczeniach wspólnych. 

• Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie na terenie szkoły osób 

z zewnątrz. Osoby te muszą przestrzegać zasad epidemicznych obowiązujących 

w szkole (dystans społeczny – 1,5 m, osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki). 

• Do odwołania zawieszona jest działalność sklepiku szkolnego, wyłączone jest również 

źródełko wody pitnej. 

  

Organizacja zajęć: 

• Uczniowie wchodzą wejściem od strony szatni i rozbierają się w wyznaczonych 

boksach. 

• Uczniowie podczas zajęć korzystają z własnych przyborów szkolnych, nie powinni się 

nimi wymieniać. 

• Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

• Sale oraz przedmioty wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po wyjściu 

uczniów. 

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły: 

• Rodzice uczniów klas I-III przyprowadzają dzieci do Strefy Rodzica znajdującej się 

w szatni. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas I, którzy w dniach 02.09.-04.09. 

mogą odprowadzać dziecko do szatni. 

 



• Odbiór dziecka ze szkoły odbywa się podobnie. Wyjątek stanowi odbiór ucznia ze 

świetlicy szkolnej – rodzic prosi o przeprowadzenie dziecka za pośrednictwem wideo 

domofonu znajdującego się w Strefie Rodzica. Następnie oczekuje na przyprowadzenie 

dziecka przez wyznaczonego pracownika szkoły. 

 

Żywienie: 

• Dzieci korzystają z posiłków i napojów przygotowanych, przyniesionych z domu. 

• W celu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, uczniowie korzystający 

z obiadów przychodzą do stołówki wg ustalonego harmonogramu. 
 


