
ZASADY, KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W PSP W GORAJCU OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. 

 

Moment powrotu do szkoły po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest 
momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie powinni skoncentrować uwagę na 
zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na 
terenie szkoły 
 

1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest 
dyrektor szkoły. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają obowiązujących przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują uczniom 
informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym  
o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, 
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy 
również zwracać  uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 
podczas kaszlu i kichania. 

4. W szkole umieszczono w widocznych miejscach instrukcje dotyczące mycia 
rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; 

5. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie 
ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem. 

6. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych 
i zagranicznych; 

7. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-
epidemiologicznych; 

8. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują 
się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi  
w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 

9. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od 
dnia 1 września w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki: 

1) Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zdezynfekować ręce; 
2) Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich 
uczniów i pracowników szkoły; 

3) Dzieci z oddziału przedszkolnego są przyprowadzane do budynku szkoły 
przez rodziców/opiekunów, natomiast uczniowie pozostałych klas przybywają 
sami (rodzice mogą przyprowadzać je pod drzwi budynku), podobnie po 
skończonych zajęciach oczekują przy drzwiach wyjściowych. 

4) Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający i odprowadzający dzieci, mogą 
wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min.  

1,5 m, 
c) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m, 
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekować ręce). 

     4)  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz  



        do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 
        osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 
          objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 
     5) Uczniowie mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa, tj. maseczek 
          ochronnych, przyłbic: w szatni, na korytarzach, w sytuacji apelu, szkolnej 
          akademii, zawodów sportowych; 
     6) Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły 
          w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust  
          i nosa (pokój nauczycielski, korytarz); 

7) Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie 
jedna klasa, tj. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli  
z daną klasą odbywają się w jednej sali, odległość między uczniami wynosi 
1,5 m. 

8) Uczniowie po wejściu do sal lekcyjnych, zajmują wyznaczone miejsca, nie 
 mogą  przesuwać krzeseł, stolików; 

9) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10) Nauczyciele w klasach I - III organizują przerwy dla swoich uczniów  
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

11) Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co 
najmniej raz na godzinę; 

12) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

13) Uczniowie podczas przerw nie opuszczają terenu szkoły, nie gromadzą się. 

14) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego  

i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe. 

15) W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji 
należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu 
temperaturę; 

16) W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy: 
a) natychmiast odizolować go od reszty osób; 
b) zmierzyć mu temperaturę; 
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów 

prawnych ucznia; 
d) zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze 

szkoły; 
17)  W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy 

poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze 

wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą 

na ten czas. 

18) Zobowiązuje się rodziców do niezwłocznego informowania szkoły o przyczynie 

nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych.  

19)  Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej https://gis.gov.pl/wp-

content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%
e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf 

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej. 
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