
Organizacja pobytu uczniów klas I-III w szkole od 1 września 2021r. 

zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie. 

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. 

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

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

Wszyscy wchodzący do budynku korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.  

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania        

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz            

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. Po wejściu do szkoły będzie dokonywany prewencyjny pomiar temperatury 

przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika szkoły. Jeżeli pracownik 

szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób,          

i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

6. 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. 

7. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.30, uczniowie 

klas drugich i trzecich o godz. 7.45.  

8. Uczniowie klas Ia, Ib, Id, IIa, IIIa, IIIb, IIIc wchodzą do szkoły wejściem A. 

Uczniowie klas Ic, IIb, IIc wchodzą do szkoły wejściem B.  

9. Rodzice są proszeni o zachowanie cierpliwości i spokoju, gdy zaistnieje 

konieczność oczekiwania na wejście do szkoły. Dziecko nie może oczekiwać 

na wejście do szkoły bez opieki osoby dorosłej (rodzica/opiekuna/osoby 

upoważnionej). Należy zachować dystans 1,5m od każdej kolejnej osoby. 

10. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły, dziecko odbierają wyznaczeni przez 

Dyrektora pracownicy szkoły. Wyjątek stanowią Rodzice uczniów klas I, 



którzy w pierwszym tygodniu września mogą wejść z dzieckiem do szatni, 

aby pomóc mu w czynnościach samoobsługowych (jeden rodzic z jednym 

dzieckiem). Rodzice uczniów klas I przebywają wyłącznie w strefie rodzica.  

11. Dziecko wchodzi do szkoły w maseczce. Po wejściu do szkoły:  

a) dezynfekuje ręce lub myje wodą z mydłem, nie zdejmując maseczki 

zmienia obuwie, zostawia w szatni nakrycie wierzchnie. 

b) w szatni uczniowie są zobowiązani zachować bezpieczną odległość. 

12. Z szatni uczniowskich w godzinach 7.00- 8.30 uczniowie przechodzą do sali 

świetlicy pod opieką pracowników szkoły.  

13. O godz. 7.30 i 8.30 nauczyciel odbiera dzieci ze świetlicy/szatni szkolnej. 

Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel nadzoruje mycie rąk przez uczniów. 

14. Po skończonych zajęciach, nauczyciel odprowadza grupę do świetlicy/szatni 

szkolnej, gdzie przekazuje dziecko rodzicom/opiekunowi/uprawnionej 

osobie. 

15. Czas przerw reguluje nauczyciel na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ. 

Przerwy nie rzadziej niż co 45 minut. 

16. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zdejmuje osłonę twarzy i wkłada ją do 

własnego pojemnika, pojemnik wkłada do plecaka.  

17. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.  

18. Przybory i podręczniki uczniowie zostawiają w sali w wyznaczonych 

miejscach dla danego dziecka.  

19. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, 

rzeczy.  

20. W czasie wyjścia do toalet uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek  

oraz mycia rąk. 

21. Dla uczniów będą organizowane zajęcia na boisku szkolnym oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły.  

22. Uczniowie klas I-III spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

23.  W bibliotece szkolnej, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej, na boiskach 

szkolnych oraz pracowniach i salach lekcyjnych obowiązują odrębne 

Regulaminy. 



24.  Rodzic odbierający dziecko oczekuje przed szkołą, za pomocą domofonu         

w budynku A lub B informuje, które dziecko chce odebrać. Dziecko jest 

nadzorowane w szatni i doprowadzone do rodzica przez pracownika szkoły. 

25. Rodzic ma obowiązek przy odbiorze dziecka ze świetlicy okazać 

identyfikator pracownikowi szkoły. W przypadku braku identyfikatora 

pracownik ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. 

 

 


