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Postanowienia szczegółowe 
 

1. Do odwołania wprowadza się ograniczenie ilości osób (od 9 do 12) 

przebywających w salach lekcyjnych. 

2. Minimalna przestrzeń dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 

4m2 na 1 ucznia i każdego opiekuna. 

3. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo-wychowawczych i konsultacji w 

szkole powinni korzystać ci uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni nie 

mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w szczególności 

realizujący zadania związane z zapobieganiem przeciwdziałań i zwalczaniem 

COVID-19. 

4. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor 

szkoły może ograniczyć liczbę uczniów, lub skrócić czas pracy oddziału. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły (dziecko również 

powinno przebywać w domu na kwarantannie). 

6. Przyjęcia dzieci do oddziału prowadzone są w ściśle określonych godzinach, 

które ustala dyrektor. 

7. W miarę możliwości dzieci powinny być odprowadzane i odbierane ze szkoły 

przez tę samą, zdrową osobę dorosłą. 

8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko zobowiązana jest do posiadania 

niezbędnych środków ochrony osobistej   tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji 

rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. 

9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej 

(przedsionek z dzwonkiem w budynku A) minimum potrzebnego czasu.  

10. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem (budynek A)  

11. Rodzice przedkładają zgodę na pomiar  temperatury ciała dziecka. 

12. Każdego dnia, przy przyjmowaniu ucznia, wyznaczony przez dyrektora 

pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury i przeprowadza krótki wywiad 

dotyczący samopoczucia dziecka. 

13. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np. podwyższona temperatura 

ciała, kaszel, katar itp.). 

14. Z sali, w której przebywają dzieci usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie 



można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, wykładziny 

dywanowe). 

15. Dziecko nie przynosi ze sobą do szkoły żadnych gier lub zabawek. 

16. Sale, w których przebywają dzieci, należy regularnie wietrzyć co najmniej raz na 
godzinę.. 

17. Dzieci oraz opiekunowie myją ręce przynajmniej co 2 godziny i zawsze 

bezpośrednio po przyjściu do szkoły, przed drugim śniadaniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

18. Na bieżąco organizuje się  dezynfekcję toalet. 

19. Podczas posiłku (dzieci przynoszą ze sobą drugie śniadanie i picie) uczniowie 

siedzą oddaleni od siebie w bezpiecznej odległości. 

20. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym 

się dziećmi. 

21. Pracownikom szkoły zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

 
 
 


