
 

Dostosowanie wytycznych MEN i GIS do warunków 
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Zasady – skrót: 

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w 

określonych grupach wiekowych. 

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od 

zajęć. 

 

 

 

Zasady szczegółowe: 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg 

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

domowych lub izolacji. 

 

2. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły autobusem szkolnym lub własnym transportem, zgodnie z 

obowiązującymi wymogami sanitarnymi w autobusie wyposażeni są w środki ochrony osobistej 

(maseczki – we własnym zakresie). Wskazane jest aby w szatni uczniowie przebywali w 

maseczkach – zdejmujemy je dopiero po dotarciu do sali lekcyjnej bądź świetlicy. 

 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani lub odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz 

opiekunowie przestrzegają przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły. 

 



5. Przed wejściem do budynku szkolnego uczniowie dezynfekują ręce. Rekomenduje się, aby 

uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem. 

 

6.Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie 

ma możliwości zachowania dystansu. 

 

7. Przed wejściem do sali lekcyjnej, pracowni komputerowej, biblioteki, jadalni, po wyjściu z 

toalety, po wyjściu na zewnątrz oraz po zajęciach sportowych uczniowie powinni dokładnie umyć 

ręce (wg podanych instrukcji) lub zdezynfekować je, jest możliwość zorganizowania w tym celu 

przerwy śródlekcyjnej. 

 

8. Uczniowie podczas lekcji korzystają tylko z własnych przyborów oraz podręczników, zabrania 

się wymieniania przedmiotami oraz przynoszenia niepotrzebnych rzeczy do szkoły. 

 

9. W klasach podczas lekcji uczniowi siedzą w ławkach z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

 

10. Przerwy pomiędzy lekcjami odbywają się zgodnie z harmonogramem dzwonków. 

 

11. Uczniowie spędzają przerwy na swoim piętrze, w miarę możliwości w pobliżu swojej klasy.  

 

12. Podczas przerw uczniowie powinni zachować bezpieczny dystans między sobą, nauczycielami 

i pracownikami szkoły. 

 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 

podczas przerwy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w 

czasie, gdy okna są otwarte, a także w dni wolne od zajęć. 

 

14.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

15.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

 

 

16.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów 

z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane 

do bieżącej nauki. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, 

ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy)  

 



17.. Przy zamianie sal lekcyjnych (np. pracownia chemiczna) nauczyciel przeprowadza całą grupę 

pod wyznaczoną salę. Do sali informatycznej oraz na lekcje wychowania fizycznego uczniowie 

udają się sami, zwartą grupą, zaraz po dzwonku na przerwę po poprzedniej lekcji. 

 

 

18. W przypadku złego samopoczucia zostanie uczniowi udostępniony gabinet pielęgniarki 

szkolnej jako miejsce izolacji.  Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni i 

zobowiązani do odbioru ucznia ze szkoły (rekomenduje się własny transport). 

 

19. Biblioteka szkolna: 

- brak wolnego dostępu do książek 

- książki podaje nauczyciel bibliotekarz 

- książki zwracane przez uczniów będą odkładane na kwarantannę na okres 3 dni 

- wskazane przez nauczycieli polonistów lektury będą dostarczane przez nauczyciela bibliotekarza 

bezpośrednio do klasy i rozdawane uczniom. 

 

20. Stołówka szkolna: 

- przed wejściem do stołówki uczniowie obowiązkowo myją lub dezynfekują ręce 

- nie wolno wnosić na stołówkę w czasie obiadu żadnych przedmiotów 

- uczniowie spożywają posiłek w wyznaczonych dla ich klas godzinach 

- uczniowie z jednej klasy siadają razem przy wyznaczonych stołach. 

 

21.Przy wejściu głównym będą umieszczone numery do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie 

koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112 

 
 
 
 
 
 
 


