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W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. 

Szanowni Państwo! 

Aby nasz wspólny pobyt w szkole przebiegał w pełnej zrozumienia atmosferze dbałości o 
zdrowie uczniów i pracowników szkoły zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ, prosimy o 
zapoznanie się z procedurami organizacji pracy w szkole i stosowanie się do wskazówek 

dotyczących zadań prewencyjnych rodziców. 

Z góry dziękujemy za współpracę! 

Zadania i postępowanie prewencyjne rodziców/opiekunów uczniów:  

1. Przestrzeganie regulaminu funkcjonowania placówki. 
2. Przyprowadzanie do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych. 
3. Przekazywanie dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia 

dziecka. 
4. Przekazywanie informacji o domownikach przebywających na kwarantannie. 
5. Respektowanie procedury szybkiego kontaktu tj. odbieranie telefonów ze szkoły oraz 

wiadomości w e-dzienniku Librus, a w razie konieczności odebranie chorego dziecka ze 
szkoły. 

6. Zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki 
oraz zapewnienie odpowiedniego opakowania do przechowywania maseczek 
(zamykane pudełko, woreczek strunowy, saszetka itp.), w chusteczki higieniczne, 
ewentualnie żele, płyny dezynfekujące do indywidualnego użytku. Niezbędne jest 
posiadanie przez ucznia worka na obuwie pozostawiane w szatni. 

7. Dopilnowanie dziecka, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 
zabawek. 

8. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem i nie podawanie ręki na 
powitanie, zachowywanie tzw. dystansu społecznego, niedzielenie się posiłkami, 
napojami i in. produktami spożywczymi. 

9. Zwracanie dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 
czy kasłania. 

10. Unikanie transportu publicznego oraz przewozu autobusem szkolnym, w którym 
obowiązują zasady transportu publicznego (w miarę możliwości dowożenie lub 
przyprowadzenie dziecka we własnym zakresie). 
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ORGANIZACJA POBYTU UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE OD 1 WRZEŚNIA 2020  

1. W czasie zajęć na terenie szkoły priorytetem będzie dbałość o zdrowie ucznia.  
Zgodnie  z wytycznymi MEN, GIS i MZ wszystkich obowiązuje przestrzeganie reżimu 
sanitarnego. 

2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych. Przez objawy, rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy 
i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie 
wyczerpania, brak apetytu, biegunkę. 

3. Od 1 września 2020 świetlica szkolna mieści się w salach A.0.11, A.0.12, A.1.9 ( budynek 
A szkoły, parter i pierwsze piętro). 

4. Uczniowie klas I rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.30, uczniowie klas II i III rozpoczynają 
zajęcia o godzinie 7.45. 

5. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 - 8.30 i 11.15 - 17.00. Przed zajęciami rodzic, 
odprowadza dziecko do drzwi wejściowych (budynek A – szatnie klas I-III). 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. 

6. Pracownicy czuwają nad bezpiecznym wejściem dzieci  i przez pierwszy tydzień 
rodziców uczniów klas I do szkoły. 

7. Rodzice uczniów klas I, którzy przez pierwszy tydzień będą wchodzić do szatni z dziećmi 
obowiązkowo noszą maseczki zasłaniające usta i nos (oraz ewentualnie rękawiczki), a 
po wejściu do szkoły dezynfekują ręce. 

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

a) jeśli ma rękawiczki zdejmuje je, wyrzuca do kosza, dezynfekuje ręce, nie zdejmując 
maseczki zmienia obuwie, zostawia nakrycie wierzchnie i ponownie dezynfekuje ręce; 

b) w szatni uczniowie są zobowiązani zachować bezpieczną odległość. 

9. Po zakończeniu czynności w szatni rodzice uczniów klas I wychodzą ze szkoły ruchem 
jednostronnym wyjściem ewakuacyjnym obok pokoju socjalnego pracowników 
obsługi. 

10. Spod szatni uczniów o godz. 7.00 odbiera nauczyciel świetlicy i z zachowaniem 
odpowiedniej odległości między dziećmi przechodzi do sali świetlicy.  

11. O godz. 7.30 i 8.30 nauczyciel świetlicy doprowadza dzieci pod sale lekcyjne. Pozostali 
nauczyciele oczekują na uczniów w okolicach szatni. Przed przekazaniem uczniów 
wychowawcom, uczniowie myją ręce mydłem pod bieżącą wodą.  

12. 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). 

13. Czas zajęć dydaktycznych oraz przerw reguluje nauczyciel na podstawie wytycznych 
MEN, GIS i MZ . 
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14. Przed wejściem do sali lekcyjnej oraz po każdej czynności wymagającej tego nauczyciel 
nadzoruje mycie rąk mydłem pod bieżącą wodą przez uczniów, odnotowując to na 
karcie monitorowania czynności sanitarnych. 

15. Po wejściu do sali dydaktycznej uczeń zdejmuje osłonę twarzy i wkładają  ją do 
własnego pojemnika, pojemnik wkłada do plecaka. 

16. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i podręczników.  
17. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek /gier/piłek. Ograniczenie to nie 

dotyczy uczniów z SPE. 
18. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych podczas zajęć zgłoszonych przez 

ucznia lub zaobserwowanych u ucznia przez nauczyciela stosuje się ustalone 
procedury. 

19. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych miejscach pod opieką nauczycieli, 
przemieszczają się jedynie do toalet również pod nadzorem nauczycieli.  

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

w pracowniach i salach lekcyjnych obowiązują odrębne Regulaminy. 
24. Po skończonych zajęciach, nauczyciel odprowadza grupę do świetlicy/szatni szkolnej, 

gdzie przekazuje dziecko nauczycielowi lub rodzicowi/opiekunowi/upoważnionej 
osobie. 

25. Rodzic odbierający dziecko oczekuje przed szkołą, za pomocą domofonu informuje, 
które dziecko chce odebrać. Dziecko jest nadzorowane w szatni i doprowadzone do 
rodzica przez pracownika szkoły.  

26. Pracownik szkoły ma prawo potwierdzić tożsamość osoby odbierającej dziecko. 

 

 

Drodzy Rodzice!  
Przypominamy i informujemy, że dla własnego bezpieczeństwa każdy uczeń, 
nauczyciel i pracownik szkoły jest zobowiązany do zachowania dystansu społecznego 
w każdej przestrzeni szkoły oraz reżimu sanitarnego dotyczącego mycia i dezynfekcji 
rąk.   
 
 

Reżim sanitarny obowiązuje na terenie całego obiektu  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ładach.  


