
Załącznik nr 2 

Procedura przebywania dziecka w szkole. 

 

A. Zasady ogólne   
 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci/uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, nie 
mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy objęci są kwarantanną, izolacją, mają objawy choroby 
zakaźnej lub domownicy przebywają na kwarantannie, lub w izolacji w warunkach domowych lub w 
izolacji. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z 
osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.   

2. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej 
wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej i poinformowanie 
wychowawcy o nieobecności dziecka w szkole.  
 
3. Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść 
wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (np.:  maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą ) 
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  do momentu rozpoczęcia zajęć w  sali 
lekcyjnej/ gimnastycznej/ pływalni/świetlicy.  

 

4. W czasie przerw uczniowie przebywają na tym samym piętrze  w pobliżu sali lekcyjnej, w której 
odbywają zajęcia. 
 
5. Należy w miarę możliwości przestrzegać 1,5 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m 
odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas zajęć. 

 

6. Należy  bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – 
epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.      
 

B. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach 

1. Środków ochrony osobistej  Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w razie 
potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika musza założyć. Na zajęciach w szkole 
uczniowie nie muszą korzystać z maseczek. W razie kontaktu z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie 
z kolegami  z innych klas uczeń powinien skorzystać z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren 
szkoły uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.                               

 
2. Higiena i dezynfekcja rąk -  każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, zgodnie z 
instrukcją zdezynfekować ręce. W tym celu należy umożliwić mu skorzystanie z płynu 
dezynfekującego umieszczonego przy wejściu oraz instrukcji. Zaleca się jak najczęstsze mycie rąk. 
Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce przed wejściem do: stołówki, pracowni informatycznej, 
sali gimnastycznej, pływalni przed zajęciami szachowymi oraz przed użyciem kredy/pisaka przy 
tablicy. 
 
3. Higiena dróg oddechowych- Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa 
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 
 



4. Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy  przyborów do pisania oraz podręczników. W 

szkole nie powinni ich pożyczać od innych uczniów. 

 

5. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, 

np. nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów, staramy się zachowujemy dystans. W czasie 

zajęć nie korzystamy z telefonów. 

 

6. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

 

C. Zachowanie ucznia na przerwach 
 
1. Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela  
2. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w 
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 
3. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków 
komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup. 
4. Wykonujemy  polecenia nauczyciela. 

 
D. Zachowanie uczniów w szatni 

 
1. Do szatni uczniowie schodzą tylko pod opieka nauczyciela wyznaczonym szlakiem 

komunikacyjnym. 

2. Uczniowie klas 4 -8 mogą być sprowadzani do szatni 10 minut przed dzwonkiem na przerwę, a 

uczniowie klas 1-3 15 minut.  

3. Porządku w czasie odbierania ubrań z szatni pilnuje nauczyciel sprowadzający klasę. 

 

 


