
Organizacja zajęć w szkole 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

 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. 

 Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

 Uczniowie mają obowiązek zakrycia nosa i ust w częściach wspólnych szkoły (szatnia, 

korytarze, toalety). 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 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). 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje ich stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

 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. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach są regularnie dezynfekowane 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są regularnie wietrzone. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach określa odrębny regulamin. 

 Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie 

epidemii. 

 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zarażenia się na jej terenie 

wirusem COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin funkcjonowania szkoły 

w czasie epidemii 

 

 Każdy wchodzący do budynku szkoły (uczeń, nauczyciel, rodzic, opiekun i inny) 

zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni i zakrycia ust i nosa oraz nie 

przekraczania obowiązujących stref przebywania. 

 Przy pierwszym wejściu do szkoły rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany 

zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz 

potwierdzić akceptację regulaminu własnoręcznym podpisem. 

 Osoba przebywająca w szkole zobowiązana jest do stosowania higieny osobistej 

często myjąc ręce wodą z mydłem, a w szczególności po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 Sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach klawiatur, 

włączników. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

 Podczas kichania należy bezwzględnie zakrywać usta zgodnie z zaleceniami. 

 Do szkoły i ze szkoły uczeń (uczniowie) może być odbierany przez jednego opiekuna. 

 Rodzice (opiekunowie) mogą przebywać w szkole w strefie wyznaczonej tylko na czas 

przyprowadzania lub odbierania dziecka ze szkoły ( w dniach 01-15 września 2020r. 

jest możliwe przebywanie rodziców na terenie szkoły poza strefą celem ustalenia 

planu zajęć dziecka). Sprawy administracyjne należy załatwiać wyłącznie w 

sekretariacie szkoły. 

 Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby postronne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 

osoby przebywającej na terenie szkoły 

 

 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. 

 W razie stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany do 

czasu zabrania go przez rodziców w sali nr 4. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną). 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz zostaną 

zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) Konieczne 

będzie zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będzie 

konieczne stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego.  

 Po stwierdzeniu przypadku zakażenia dyrektor szkoły podejmie wraz z powiatowym 

inspektorem sanitarnym decyzję o dalszym kontynuowaniu zajęć w sposób 

stacjonarny, zdalny lub hybrydowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie w przypadku znalezienia się w strefie 

żółtej lub czerwonej 

 Zostanie ograniczone do minimum przychodzenie i przebywanie na terenie szkoły 

osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych; 

 Wprowadzony zostanie obowiązek zachowania dystansu między uczniami w 

przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa 

(korytarze, szatnia); 

 Wprowadzony zostanie obowiązek osłony ust i nosa podczas zajęć teoretycznych 

 Wejście do szkoły będzie od strony ulicy Kołłątaja wyjście ze szkoły przez podwórko 

na ulicę Asnyka 

 Wyznaczone zostaną stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie 

jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą 

odbywają się w jednej sali) 

 Może zostać wprowadzony pomiar temperatury termometrem bezdotykowym 

temperatura ciała pracownikom i uczniom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy 

jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien 

skorzystać z teteporady medycznej; 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) 

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 Wprowadzony zostanie zakaz organizowania koncertów, wyjazdów na konkursy i 

inne. 


