
 

Szkolne ustalenia związane z organizacją edukacji w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Od 1 września nauka odbywa się w trybie stacjonarnym. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg   

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

           domowych. 

3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły: 

 ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy; 

 w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do 

stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk 

oraz automatycznego pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły; 

 do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych: 

     podwyższona temperatura ciała,  

 ból głowy i mięśni, 

 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem, 

 uczucie wyczerpania, 

 brak apetytu; 

 

 osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej  do 

sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy chorobowe, ma obowiązek odizolować dziecko  

           i poinformować rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego przybycia do szkoły. Miejscem 

           izolacji jest sala 11D, wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

5. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości                                

           i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy powinni jak  

           najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

6. Rodzice są zobowiązani do pozostawienia aktualnych kontaktów oraz informowania szkoły                   

           o kwarantannie czy niepokojących objawach chorobowych własnych lub osób zamieszkujących  

           wspólnie. 

7. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji o różnych godzinach, po wejściu do szkoły 

           zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 



8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

          unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki,  biblioteka,  

          gabinety specjalistów, sekretariat, szatnie). 

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

          stoliku szkolnym ucznia lub w torbie/plecaku. Nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi 

          między sobą. 

11. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

12. W czasie lekcji i po zajęciach sale lekcyjne będą wietrzone oraz dezynfekowane (w przypadku 

           zmiany grupy w sali). 

13. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego, patio w czasie zajęć lub przerw wyłącznie pod 

           opieką nauczycieli.  

14. W razie konieczności zmiany trybu nauczania szkoła jest przygotowana do edukacji zdalnej bądź 

           hybrydowej. 

 


