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Informacje dla rodziców/opiekunów 

Organizacja zajęć w szkole: 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy uczeń i domownicy nie przebywają na kwarantannie lub       
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Opiekunowie przychodzący mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady: 

a) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

b) 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 je stosowanie środków ochronnych: osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, w szkole mogą przebywać tylko 
osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i tylko w 
wyznaczonych obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaktualizowania danych kontaktowych (numeru 
telefonu, adresu mailowego ) 

 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. 

 Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbioru ucznia (dotyczy także uczniów pełnoletnich, 
rekomendowany własny środek transportu). 

 W miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która 
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie 
szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

- uczniowie klas I i II wchodzą do szkoły głównym wejściem, 

- uczniowie klas III i IV wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska 

-dodatkowe przerwy w zajęciach  np. w celu wietrzenia sali określa nauczyciel  

- w miarę możliwości klasy będą odbywały zajęcia w jednej sali (z wyjątkiem przedmiotów 
zawodowych,  języków obcych, informatycznych i wychowania fizycznego)  

 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. 

 W czasie przerw międzylekcyjnych ( na korytarzu, holu, w trakcie zmiany sali lekcyjnej) 
obowiązuje zasłanianie ust i nosa ( maseczki, przyłbice) 

 Do zasłaniania ust i nosa zobowiązani są uczniowie oraz nauczyciele  w sytuacji gdy 
bezpieczny dystans jest nie może być zachowany ( np. podczas odpowiedzi ustnej, pracy 
przy tablicy itp.) 



2 
 

 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 (np. 

piłki, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów                            
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć              
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów  i zakazów   
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 
poszczególnych branż.  

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach                              
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować. 

 W przypadku odbywania zajęć indywidualnych (nauczanie indywidualne) szkoła 
wyposaża nauczyciela w sprzęt ochronny (maski, przyłbice) oraz w środki dezynfekujące. 
Rodzic ucznia zobowiązuje się do zapewnienia takiego sprzętu i środków 
dezynfekujących  swojemu dziecku ( podpisuje odpowiednie oświadczenie). 
Zajęcia takie powinny odbywać się w miarę możliwości bez udziału osób trzecich              
i z zachowaniem dystansu społecznego między uczniem a nauczycielem. 

 Dyrektor szkoły opracowuje procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,              
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych 
wytycznych oraz aktualnych przepisów prawa.  

 

Zalecenia  dla   szkoły  w strefie czerwonej/żółtej 

 ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach 
wydzielonych; 

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 
należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 
szkoły, przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 
37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 
sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

 wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

 zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 
przestrzeni terenu szkoły; 

 w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 
konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach 
wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze);  

 wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych  
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między 
uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn; 

 wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły                            
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój 
nauczycielski, korytarz); 
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 wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. 
wszystkie zajęcia ogólnokształcące  prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą 
odbywają się w jednej sali). 

 


