
 

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii: 

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. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa  

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Rodzic/opiekun prawny ucznia lub pełnoletni uczeń po przebytej chorobie zakaźnej, 

wywołanej koronawirusem, zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia, że jest po 

zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób 

ze szkoły. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym 

do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

5. Osoby postronne nie mają wstępu do budynku szkoły. 

6. Należy mierzyć temperaturę bezdotykowym termometrem uczniom, nauczycielom oraz 

pracownikom administracji i obsługi w wyznaczonym do tego miejscu przed wejściem 

głównym do budynku szkoły. Osoba z temperaturą ciała powyżej 38°C nie zostanie 

wpuszczona na teren szkoły. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja (po wejściu do 

budynku szkoły w wyznaczonym miejscu należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować  

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy w 

przestrzeni ogólnodostępnej nosić maseczki lub przyłbice. 

8. W celu zachowania bezpieczeństwa, jeżeli uczniowie przebywają w budynku szkoły,  

przerwę śniadaniową wyznacza się o godzinie 10:25. W sytuacji, kiedy uczniowie przebywają  

podczas przerw w otwartej przestrzeni, mogą spożywać posiłek. 

9. W przypadku przebywania na terenie budynku szkoły trzech klas jednocześnie, dwie klasy 

mają zajęcia na parterze, natomiast jedna na piętrze (najstarsze rocznikowo klasy korzystają  

z bocznego wejścia). 

10. Podczas przerw międzylekcyjnych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 



uczniowie spędzają czas na placu przed szkołą. 

11. Uczniowie w danym dniu lekcyjnym nie przemieszczają się pomiędzy klasami (wyjątek  

stanowi informatyka oraz wychowanie fizyczne). W klasie uczniowie zajmują wyznaczone 

przez nauczyciela miejsca bez możliwości ich zmiany. 

12. 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. 

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

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. 

14. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

15.Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16.Każdy uczeń ma obowiązek po wyjściu z toalety umyć ręce według wywieszonych w 

toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć 

ręce w papierowy ręcznik. 

17. W pomieszczeniu toalet mogą, z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości min. 1,5 m,  

przebywać 2 osoby 


