
 
 

 

 
1. Do szkoły może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez podwyższonej temperatury  

i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, duszności i inne 

niepokojące objawy chorobowe) przez zdrowego rodzica rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

3. Rodzic/opiekun oraz dziecko powyżej 4 r. ż.  zobowiązani są do indywidualnej osłony nosa i ust podczas 

drogi do/z placówki.  

4. Rodzice i prawni opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka pomiędzy drzwiami 

wejścia głównego do szkoły a przeszklonymi, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w 

przedsionku, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Zaraz po wejściu do budynku rodzic/opiekun oraz dziecko/uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce środkiem 

odkażającym znajdującym się po prawej stronie przedsionka głównego wejścia.  

6. Wyznaczony przez dyrektora pracownik wpuszcza dziecko na teren szkoły i kieruje do właściwej sali. 

7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego 

można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  

8. Dzieci przebywają wraz z opiekunami w jednej stałej sali, bez kontaktu z innymi grupami. 

9. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m
2
 na 

 każde dziecko i nauczyciela. 

10.  Z sali, w której przebywa grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować. 

11. Wszystkie przyrządy i przybory używane przez uczniów będą po zajęciach dezynfekowane. 

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

ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. pluszowych zabawek). 

14. Podczas pobytu w szkole dziecko ma możliwość spożycia posiłku na stołówce szkolnej. 

15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu 

możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup. 

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz skorzystaniu z toalety.  

17. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów choroby COVID19 pracownik dokonuje pomiaru temperatury  

i ogranicza kontakt z innymi osobami, poprzez odizolowanie dziecka w specjalnie do tego przeznaczonym 

pomieszczeniu. Informuje rodziców, władze i służby sanitarno-epidemiologiczne. 

18. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. W tym celu: 

a) rodzice są zobowiązani do przekazania szkole aktualnego numeru telefonu, 

b) rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania telefonu ze szkoły, 

c) w przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w szkole oznak choroby rodzic jest natychmiast 

informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka 

z placówki, 

d) ze szkołą rodzic może kontaktować się: 

- telefonicznie: (33) 816 49 78, 

- poprzez mobidziennik. 

19. W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika lub ucznia przebywającego w szkole, zostaje 

wstrzymane wpuszczanie kolejnych osób na teren placówki. 

20. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane punktualnie. 

21. Odbierając dziecko ze szkoły rodzic/opiekun oczekuje na nie przed szkołą, po uprzednim poinformowaniu 

przez bramofon pracownika szkoły o zamiarze odebrania ucznia. 

22. Uczeń może przyjść i wyjść ze szkoły samodzielnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 
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