Zasady funkcjonowania szkoły w okresie epidemii w roku szkolnym
2021/2022 opracowane w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS –
informacje dla rodziców
Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. W przypadku objęcia ucznia lub domowników kwarantanną należy poinformować o tym szkołę.
3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.
5. Osobiste wizyty w szkole rodziców lub opiekunów możliwe są jedynie po wcześniejszym umówieniu. W
sprawach pilnych potrzebę wejścia należy zgłosić przez domofon (wejście główne). Konieczne jest
podanie danych teleadresowych do kontaktu.
6. Osoby z zewnątrz obowiązkowo zasłaniają usta i nos (maseczki), po wejściu do szkoły dezynfekują ręce
oraz zachowują dystans od innych.
7. Rodzice lub opiekunowie uczniów klas I do dnia 17 września mogą wchodzić na teren szatni,
zachowując zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystans od innych osób min. 1,5 m,
c. obowiązkowe stosowanie maseczek oraz dezynfekowanie rąk po wejściu do szatni lub użycie
rękawiczek jednorazowych.
8. Uczniowie klas II – VII schodzą do szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
Obowiązkowo dezynfekują ręce.
9. Po zmianie obuwia i zdjęciu odzieży wierzchniej niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną, gdzie czekają
na rozpoczęcie zajęć.
10. Uczniowie przemieszczają się po terenie szkoły tylko w razie pilnej konieczności lub zmiany sali
pamiętając o konieczności zachowania dystansu społecznego.
11. Podczas pobytu w szkole uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki przebywając w przestrzeni
wspólnej (szatnie, korytarze, toalety).
12. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust w sali lekcyjnej (po zajęciu miejsca).
13. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
14. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany śledzić na bieżąco informacje przekazywane przez dyrektora i
nauczycieli umieszczane na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym oraz do
odbierania telefonów ze szkoły lub pilnego oddzwonienia.
15. Uczniowie informują nauczyciela lub pracownika szkoły o wystąpieniu u siebie objawów chorobowych i
ściśle stosują się do jego wskazówek.
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16. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zostanie on odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
17. Rodzic lub opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany, jeżeli u ucznia pojawią się objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych i będzie zobowiązany do możliwie najszybszego odebrania
go ze szkoły.
18. Lekcje prowadzone są zgodnie z podziałem godzin. Dzwonek szkolny zostaje wyłączony do odwołania.
19. Uczniowie w czasie przerwy przebywają w salach lekcyjnych pod opieka nauczycieli.
20. O konieczności zmiany sali przez uczniów informuje nauczyciel. Uczniowie niezwłocznie przechodzą do
innej sali i czekają przed nią stosując się do wskazówek nauczycieli.
21. Nauczyciele w klasach I-III będą organizowali przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45 min.
22. W miarę możliwości nauczyciele ograniczają przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów w czasie
lekcji.
23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Podręczniki można zostawiać w szkole.
24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W
takich przypadkach dzieci nie mogą udostępniać swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie
dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
25. Sale lekcyjne, świetlica szkolna i korytarze będą regularnie wietrzone a powierzchnie i sprzęty myte
detergentem lub dezynfekowane.
26. W miarę możliwości uczniowie w czasie zajęć będą korzystali z boiska szkolnego oraz przebywali na
świeżym powietrzu na terenie szkoły.
27. Możliwe jest organizowanie wyjść i wycieczek klasowych. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca
otwarte, np. park, las, tereny zielone.
28. Podczas zajęć komputerowych w sali informatycznej uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust
(maseczki). Przed wejściem do sali informatycznej należy zdezynfekować ręce.
29. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej stosując się do Regulaminu biblioteki, ogólnych zasad
higieny i wskazówek nauczyciela bibliotekarza.
30. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej zgodnie z harmonogramem obiadów stosując się do ogólnych
zasad higieny i wskazówek nauczycieli oraz pracowników stołówki.
31. Zajęcia pozalekcyjne organizowane będą po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły.
32. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor szkoły niezwłocznie
kontaktuje się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym i stosuje się do jego zaleceń.

2

