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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych,  sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w 

izolacji (rodzice mierzą uczniom temperaturę przed przyjściem do szkoły – oświadczenie rodzica). 

2. 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. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy 

umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi (dotyczy klas I- II); 

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 i/lub dezynfekcja rąk). 

4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i/lub 

dezynfekcja rąk oraz brak objawów chorobowych infekcji dróg oddechowych) w wyznaczonych 

obszarach. 

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

6. 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). 

7. Uczniowie podczas przerw są zobowiązani do przestrzegania dystansu społecznego. W miarę możliwości 

szkoła zorganizuje przerwy na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

8. 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. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

15. Uczniowie z poszczególnych klas korzystają z wyznaczonych szatni. 



16. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 

uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

17. Należy umożliwić dzieciom korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej uwzględniając przyjęte zasady 

bezpieczeństwa. 

18. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Od dostawców cateringu 

należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest 

możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania 

dostarczonych posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników  

i sztućców. 

19. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się 

zmianowe wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie 

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. 


