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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach 
domowych lub w izolacji. Uczniowie cierpiący na niezakaźne choroby, których objawy mogą 
sugerować zakażenie koronawirusem, powinni być zaopatrzeni w zaświadczenie lekarskie lub 
oświadczenie rodziców wyjaśniające przyczynę dolegliwości. 

2. Ograniczone do niezbędnego minimum zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk). Wpuszczone będą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych, mogą przebywać w wyznaczonych obszarach. 

1) Rodzice uczniów powinni w miarę możliwości korzystać z elektronicznych form 
komunikacji z nauczycielami i specjalistami szkolnymi. 

2) W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu zobowiązani są do wcześniejszego 
umówienia się na spotkanie.  

3) Osoby wchodzące do szkoły (poza pracownikami i uczniami), obowiązuje 
bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz wpis na listę osób wchodzących 
do szkoły. 

3. Rodzice przyjeżdżający do szkoły lub przywożący do niej dzieci zostawiają samochody na 
parkingu przy basenie. 

4. Podczas wywiadówki 10.09.2020 rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają kody do 
dziennika elektronicznego. Kody rodziców klas starszych zachowują ważność w bieżącym 
roku szkolnym.  

5. Opiekun ucznia zobowiązany jest do odbierania telefonów ze szkoły, a w przypadku kiedy jest 
to niemożliwe, do wskazania upoważnionej osoby do odbierania telefonu i odebrania ucznia 
ze szkoły. Wychowawcy klas ustalą/zaktualizują numery telefonów do rodziców lub 
opiekunów prawnych. 

6. Rodzic/opiekun prawny dba o zaopatrzenie ucznia w maseczkę, którą zdejmuje dopiero po 
wejściu do sali lekcyjnej. 

7. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki. 
8. Przy wejściu pracownik szkoły dokonuje  pomiaru temperatury uczniów. 
9.  Rodzice powinni przygotować swoje dzieci na zmienione warunki funkcjonowania w szkole i 

uczulić na zachowanie szczególnej higieny i zasad bezpieczeństwa. 
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, odprowadza go do wskazanego 
pomieszczenia. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie powiadomieni o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

11. W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi jego rodzice są zobowiązani 
do: 
1) kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy,  a następnie przekazania informacji 

zwrotnej wychowawcy klasy; 
2) pozostawienia ucznia w domu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jak powyżej; 



3) po przebytej przez ucznia chorobie zakaźnej, okazania oświadczenia/zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do szkoły; 

4) w przypadku zdiagnozowania u ucznia Covid-19 rodzic jest zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły oraz służb 
sanitarnych. 

12. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego w zakresie 
wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Decyzję 
podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
 

Wszystkie ważne informacje przekazywane będą na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej 
szkoły oraz przez e-dziennik. 

 
 

 

 


