
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z POWROTEM UCZNIÓW KLAS I-III  
DO NAUKI STACJONARNEJ W SZKOLE 

 

1. Od dnia 04.05.2021 r. do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych (kaszel, wysoka gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę, 
jeśli on lub domownicy są objęci kwarantanną. 

2. Zaleca się, aby uczniowie miejscowi oraz dojeżdżający przybywali do szkoły nie wcześniej niż o 
godz:7:45. Wyjątek stanowią uczniowie objęci poranną opieką świetlicową. 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły zachowując dystans społeczny w wyznaczonych miejscach: 

 Wejście A: klasa II oraz III (wejście główne) - przy wejściu wydelegowany pracownik
 dokonuje pomiaru temperatury 

 Wejście B: klasa 0 oraz klasa 1 (wejście boczne) - przy wejściu wydelegowany pracownik  
 dokonuje pomiaru temperatury 

4. Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są zdezynfekować ręce lub umyć je ciepłą wodą 
z mydłem, a następnie kierują się do swojej klasy. 

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

6. Opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci do szkoły i odbierający ze szkoły wchodzą jedynie na 
szkolne podwórko i przekazują dziecko pod opiekę nauczyciela lub innego wskazanego przez 
Dyrektora Szkoły pracownika placówki, zachowując dystans społeczny minimum 1,5 metra. W celu 
zachowania bezpieczeństwa wskazana jest osłona ust i nosa. 

7. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania środków ostrożności i higieny 
(dezynfekcja, częste mycie rąk, dystans, unikanie dotykania oczu, ust i nosa). 

8. Rodzic zaopatruje dziecko codziennie w artykuły higieniczne (2 maseczki, chusteczki higieniczne). 

9. Zabrania się uczniom przynosić niepotrzebne rzeczy, własne zabawki. Ograniczenie to nie dotyczy 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci 
nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 
czyszczenie i dezynfekcję tych przedmiotów. 

10. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych. Zabrania się wzajemnego  
pożyczania przyborów i rzeczy osobistych. 

 

 


