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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie będzie monitorowany przez pielęgniarkę 

szkolną. Prosimy rodziców /opiekunów prawnych o przekazanie wychowawcy klasy 

opinii lekarza/rodzica/opiekuna prawnego na temat stanu zdrowia dziecka.  

3. Opiekunowie i rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły zachowują 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich 

rodziców wynoszący min.1,5 m2 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Rodzice przebywają tylko w przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady: 1 rodzic  

z dzieckiem na 1,5 m2. Nie wchodzą i nie przemieszczają się po terenie szkoły. 

6. Rodzice odbierający dzieci w sytuacji szczególnej mogą wejść na teren szkoły  

z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczka ochronna, dezynfekcja rąk). Wejście na 

teren szkoły i wyjście odnotowywane jest w księdze monitoringu. 

7. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach ochronnych i przebywają w nich  

w szatni oraz na korytarzach. 

8. Uczniowie podczas przerw korzystają z maseczek ochronnych w przestrzeniach 

wspólnych (korytarze, łazienka, szatnia). 

9. Uczniowie klas młodszych po przyjściu do szkoły myją ręce wodą i mydłem według 

instrukcji zwieszonej w łazience. 

10. Uczniowie klas starszych obligatoryjnie dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się w wejściu do szkoły. Przed rozpoczęciem lekcji w klasie nauczyciel 

dezynfekuje ręce uczniom z użyciem płynu dezynfekującego dostępnym na terenie 

placówki. 

11. W sytuacji gdy dostępny w szkole płyn dezynfekujący wywołuje u ucznia 

podrażnienie , może on użyć własnego płynu przed wejściem do klasy na wyznaczoną 

lekcję. 



12. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr, by w razie wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych zmierzyć dziecku temperaturę. 

13. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych u dzieci podczas 

sprawowanej opieki, a po skończonej pracy pielęgniarki szkolnej, pomiaru temperatury 

dokonuje nauczyciel klasy i prowadzi właściwe procedury. 

14. Jeżeli wydarzy się sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu dziecka na terenie szkoły 

nauczyciel/opiekun podejmuje środki zaradcze i reaguje adekwatnie do sytuacji. 

15. Ajent wydaje posiłki w stołówce szkolnej (procedury przeciwepidemiczne i zalecenia 

na stronie ajenta – LINIA). Zapisy, rezerwacje, opłaty, odbywają się poprzez system 

funkcjonujący od września 2020 r. Uczniowie mogą mieć podpisane imieniem   

i nazwiskiem pojemniki z drugim śniadaniem lub przekąskami. Dzieci nie dzielą się 

swoim posiłkiem przyniesionym z domu. 

16. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły zamknięte są źródełka wody pitnej, 

rodzice wyposażają dzieci w butelki z filtrem, by w razie potrzeby mogły one uzupełnić 

wodę bezpośrednio z kranu pod opieką nauczyciela/opiekuna (MPWiK rekomenduje 

Warszawską kranówkę jako spełniającą surowe normy polskie oraz europejskie. Nad 

wysoką jakością warszawskiej kranówki czuwa także Sanepid). 

17. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, 

trzymają je na swojej ławce lub w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Uczniowie 

nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m2 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

19. Dzieci korzystają z placu zabaw i boiska, rodzice podczas odbierania dzieci 

podchodzą do bramy wyjściowej, nie wchodzą na teren placu zabaw ani boisk szkolnych. 

20. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania 

oczu, ust i nosa. 

21. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek. 
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