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PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

3. Na teren szkoły podczas przyprowadzania dzieci wchodzą wyłącznie 

opiekunowie uczniów klas pierwszych.  

4. Wchodząc do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce, 

a w przypadku przeciwwskazań do stosowania płynu dezynfekującego, używać 

rękawiczek jednorazowych. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady:  

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

6. Są 3 wejścia do szkoły:  

a) wejście główne –klas IV – VIII 

b) wejście od strony orlika – uczniowie mający zajęcia w skrzydle  

c) wejście boczne – dla klas I-III 

7. W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Prowadzi się ewidencję 

osób przychodzących do szkoły. 



ORGANIZACJA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 

1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami między sobą. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. 

3. W miarę możliwości zajęcia sportowe będą odbywać się na otwartym powietrzu. 

4. W czasie przerw (przy sprzyjającej pogodzie) uczniowie korzystają z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

5. Sale lekcyjne i korytarze będą wietrzone co godzinę oraz codziennie 

dezynfekowane. W każdej sali, na każdym piętrze i przy każdym wejściu znajduje 

się płyn do dezynfekcji. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby 

w innych salach dydaktycznych. 

7. Obiady będą dowożone do szkoły – klasy I-IV – jedzą obiad w godz. 12:15 – 13:00, 

a klasy V – VIII – w godz. 13:15 – 14:30. Po skończonym obiedzie talerze, szklanki  

i sztućce będą wyparzane w zmywarce. 

8. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

lekcyjnych, toalet, korytarzy, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustali dyrektor w porozumieniu 

z pracownikiem biblioteki. 

2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w pomieszczeniu wydzielonym 

i odseparowane od reszty książek i poddane dwudniowej kwarantannie. 

3. Ochrona z pleksi zabezpieczy kontakt użytkownika z bibliotekarzem. 


