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Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. na 

terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Janczowej 

Organizacja zajęć w szkole: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

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. Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

4. W budynku szkolnym w częściach wspólnych tj. szatnia, holl, korytarz obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek oraz zachowania dystansu. 

5. 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, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

6. Obowiązuje zakaz wcześniejszego przychodzenia uczniów do szkoły oraz przebywania po 

lekcjach na terenie szkoły. 

7. Uczniowie po przebraniu się w szatni przechodzą do sal, w których mają lekcje według 

planu lekcji, zajmują swoje miejsce (mogą już wtedy zdjąć maseczkę) i oczekują na 

rozpoczęcie zajęć edukacyjnych. 

8. Uczniowie, jeśli to tylko jest możliwe mają lekcje w jednej sali. 

9. Co drugą przerwę uczniowie będą spędzać w klasie pod opieką nauczyciela. 

10. Jeśli pogoda pozwoli, na długą przerwę uczniowie pod opieka nauczycieli będą wychodzić 

na boisko szkolne. 

11. Uczniowie korzystający z dożywiania na długiej przerwie będą jedli posiłek w jadalni. 

12. 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 (rekomendowany własny środek transportu). 

13. 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. 

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
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w szczególności z niepełnosprawnościami. 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.  

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  

17. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki według ustalonego harmonogramu. Podczas 

korzystania z biblioteki uczniów obowiązuje nakaz używania maseczek i zachowania 

dystansu 1,5 m. Kwarantanna książek trwa dwa dni. 

 


