
PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE W SYTUACJI 

PANDEMII 

 

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. 

3. W miarę możliwości będziemy ograniczać przebywanie w szkole osób  

z zewnątrz do niezbędnego minimum. Każdy dorosły chcąc przekroczyć próg szkoły 

zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek i 

przebywania w maseczce. W razie potrzeby opiekun odprowadzający ucznia może 

wejść do przestrzeni wspólnej zachowując ww. środki bezpieczeństwa. 

4. Wychowawcy klas dysponują aktualnymi numerami telefonów do rodziców, którzy 

zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły. Jeśli rodzic nie może odebrać, 

powinien niezwłocznie oddzwonić. Rodzice koniecznie informują o zmianie numeru 

telefonu. 

5. Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania maseczki. 

6. W autobusie szkolnym oraz szatni uczniowie mają założone maseczki. 

7. W jednorazowej sytuacji braku maseczki uczeń może skorzystać z maseczki 

jednorazowej, którą otrzyma od pracownika szkoły.  

8. Przy wejściu do szkoły wszyscy uczniowie dezynfekują ręce płynem. 

9. W miarę możliwości uczniowie przebywają podczas przerw na boisku. 

10.  Podczas przerw zachowujemy społeczny dystans, szczególnie na korytarzach 

szkolnych. 

11.  W czasie przerw na korytarzu szkolnym obowiązuje zakaz biegania. 

12.  W czasie ładnej pogody uczniowie nie zmieniają obuwia.  

13.  Uczniowie klas I-III przygotowują się do odjazdu po pierwszym dzwonku. 

14.  Dzieci z klas 0-III oraz punktu przedszkolnego piją herbatę w szkolnych wyparzonych 

szklankach, natomiast uczniom klas IV-VIII rekomendujemy, aby posiadali swoje 

napoje. 



15.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

16. Uczniowie mają mierzoną temperaturę tylko w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów.  

17.  Na parterze jest wytyczone miejsce dla dziecka z niepokojącymi objawami. 

18.  Na zajęciach wychowania fizycznego ograniczone zostaną sporty i gry kontaktowe. 

Piłki i inne przybory sportowe po zajęciach zostaną umyte i zdezynfekowane. 

19.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie wymieniają się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

20.  W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 6 uczniów. Zwrócone książki i 

inne materiały przechowywane w bibliotece podlegają 2 dniowej kwarantannie. 


