
Zasady ogólne 

1 . O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły  lub inna osoba przez niego upoważniona. 

2.  Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dyrektorowi szkoły poprzez pocztę LIBRUS chęci przysłania dziecka do 

szkoły minimum 2 dni przed planowanym terminem. 

3.Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczeń zawartych w załącznikach nr 2 oraz 3, przesłania ich skanem 

lub przekazania ich nauczycielowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.  

4.  Dziecko  przychodzące do szkoły   oraz  osoby  je  przyprowadzające i odbierające  nie mogą mieć jakichkolwiek 

oznak infekcji. 

5.  W  przypadku  objawów  spowodowanych alergią,  konieczne  jest   okazanie aktualnego zaświadczenia od 

lekarza (w dniu przyjścia dziecka do szkoły, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych). 

6.  Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do placówki wyraża zgodę na pomiar jego temperatury. 

7.  Rodzic/opiekun   wchodzi  wyłącznie  do wyznaczonej części korytarza z  zachowaniem dystansu społecznego 

(min. 2 metry) wobec wszystkich osób znajdujących się na korytarzu szkoły.  

8.  Rodzic/opiekun  przebywający  w  budynku szkoły  zobowiązany  jest  do stosowania osłony ust i nosa, noszenia 

jednorazowych rękawiczek ochronnych  lub  do zdezynfekowania  rąk  płynem  do  dezynfekcji  znajdującym  się  

przy wejściu do szkoły. 

9.  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do dezynfekcji rąk  swojemu dziecku w przedsionku szkoły (wyznaczonej 

części korytarza). 

10.  Po dezynfekcji rąk pracownik szkoły lub nauczyciel zaopatrzony w rękawice, maseczkę ochronną lub przyłbicę 

dokonuje u dziecka pomiaru temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Dziecko z temperaturą 

powyżej 37 stopni Celsjusza nie może pozostać w placówce. 

11.  Rodzic/opiekun składa pisemne oświadczenie, że nikt z najbliższego otoczenia dziecka nie przebywa na 

kwarantannie   lub   w   izolacji   z   powodu   podejrzenia zakażenia wirusem covid-19.  

12.  Jeśli  wśród  domowników  któregokolwiek  z  dzieci  lub  nauczycieli  zostanie stwierdzone zakażenie 

COVID19, rodzic lub nauczyciel ma obowiązek natychmiast poinformować o tym dyrektora szkoły. 

13.  W placówce do minimum zostaje ograniczona liczba osób trzecich przebywających na  jej terenie, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

14.  Rodzice/opiekunowie powinni przebywać w obiekcie jak najkrócej, jedynie przez taki czas, jaki jest potrzebny 

do przyprowadzenia i odpowiedniego przygotowania dziecka przed wejściem na zajęcia. 

15.  Zajęcia w szkole  mają charakter opiekuńczo –wychowawczy oraz dydaktyczny. Zajęcia dydaktyczne odbywają 

się według dotychczasowego planu łączeń on –line . Dziecko, które zgłosiło się na zajęcia, znajduje się w sali 

lekcyjnej z nauczycielem sprawującym nad nim opiekę oraz korzysta z zajęć prowadzonych zdalnie przez 

nauczyciela na komunikatorze w aplikacji TEAMS lub Skype. 

Organizacja pracy szkoły w okresie pandemii. 

16.  Grupa dzieci z danej klasy  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.   

17. Zajęcia opiekuńcze oraz dydaktyczne prowadzone są w godzinach 9.00-16.00  



18.  Maksymalna liczba dzieci w grupie wynosi 12. osób. W uzasadnionych  przypadkach,  za zgodą organu 

prowadzącego, liczba dzieci w klasie może być zwiększona  o dwie osoby. 

19.  Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na  jedno  dziecko i każdego 

opiekuna. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych –np. toalet).  

20.  Dzieci przychodzące do szkoły, a znajdujące się w odrębnych klasach ( ze względu na realizację podstawy 

programowej)   nie  mogą  mieć  ze  sobą  styczności.  Do  każdej  z  klas  będą przyporządkowani  w miarę 

możliwości stali opiekunowie. 

21.  Dzieci nie mogą przynosić własnych zabawek ani  innych  niepotrzebnych rzeczy do szkoły. 

22.   Z użytku wycofane zostają pomoce, których nie można zdezynfekować. Z półek  usunięte  są również książki. 

23. Z sal  lekcyjnych usunięte  zostają  przedmioty,  których  nie  można  dezynfekować  lub dezynfekcja jest 

utrudniona  (m.in.  dywany, obrusy,  serwetki).  

24.  Sale lekcyjne  będą wietrzone co godzinę przez 10 minut.  

25.  Sprzęt używany na podwórku lub boisku będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu   lub   

dezynfekowany.  Jeśli  nie  ma  takiej  możliwości, zostanie on zabezpieczony przed używaniem. Nie będą 

organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły . 

26.  Organizacja  pracy  poszczególnych klas  będzie prowadzona w sposób, który uniemożliwi wzajemny kontakt 

poszczególnych dzieci. 

27.  Dzieci i nauczyciele  przebywający w szkole , zobowiązani są do regularnego mycia  rąk  wodą  z  mydłem,  

szczególnie  po  przyjściu  do szkoły,   przed jedzeniem i po jedzeniu, przed wyjściem z budynku i po powrocie z 

podwórka, po skorzystaniu z toalety.  

28.  Pomieszczenia szkoły (za wyjątkiem wyznaczonej części korytarza) pozostają niedostępne do odwołania  dla  

osób  nieupoważnionych  (rodziców,  dostawców,  edukatorów zewnętrznych). 

29. Po zajęciach sale będą gruntownie dezynfekowane. 

30.  Na  terenie szkoły znajduje się gabinet psychologa, który pełni funkcję izolatki.  W przypadku wystąpienia 

gorączki lub innych niepokojących objawów infekcji u dziecka lub pracownika szkoły, nastąpi odizolowanie    

osoby   potencjalnie   chorej i zawiadomieni   o tym fakcie zostaną  rodzice \opiekunowie dziecka. Po otrzymaniu 

informacji o złym samopoczuciu dziecka rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w przeciągu 

godziny, odebrania dziecka ze szkoły. 

31.  Na terenie szkoły  odbywać się będzie monitorowanie codziennych prac porządkowych za pomocą kontrolnej 

listy sprzątania pomieszczeń, zawierającej datę,  godzinę  i podpis osoby dokonującej  prac porządkowych i 

dezynfekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  w  czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  w  salach, 

włączników.   

32.  Przeprowadzana  dezynfekcja odbywać się będzie według ściśle określonych   zaleceń   producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

 

 



Wytyczne w zakresie spożywania na terenie szkoły posiłków. 

33.  Szkoła w okresie pandemii nie zapewnia dzieciom posiłków ani napojów. 

34.  Rodziców zobowiązuje się do zaopatrzenia swojego dziecka w napoje oraz posiłek, który powinien znajdować 

się szczelnie zamkniętym pudełku. 

35.  Dzieci spożywają  przyniesione posiłki w swojej sali, przy stolikach, na wyznaczonych miejscach.  

36.   Z użycia  zostają  wycofane  dystrybutory  wody  pitnej,  z  których  samodzielnie korzystały dzieci.  

 

Wytyczne postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły . 

37.  Do  pracy  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  zdrowe,  bez  żadnych  objawów infekcyjnych. 

38.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik musi pozostać w domu,  powiadamiając 

wcześniej  dyrektora  szkoły,  skontaktować  się telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną  lub  

oddziałem  zakaźnym  i postępować zgodnie z zaleconą procedurą.  

 39.  Dyrektor szkoły  po otrzymaniu informacji o niepokojących objawach u  pracownika, mogących  świadczyć  

o  zakażeniu  COVID-19   odsuwa   pracownika   od   pracy, wstrzymuje  przyjmowanie  kolejnych  dzieci na zajęcia,  

powiadamia  rodziców  dzieci  już obecnych, powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

40.  Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie zdezynfekowany. 

41.  Jeśli objawy chorobowe pojawią się w trakcie zajęć w szkolnych , pracownik zostanie natychmiast odsunięty 

od swoich obowiązków i wprowadzona zostaje odpowiednia procedura bezpieczeństwa. 

 

 


