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PROCEDURA 

PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

 

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak 

katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka oraz 

gdy domownicy nie odbywają kwarantanny lub nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego 

dnia muszą być uprane i zdezynfekowane w domu lub poddane dwudniowej kwarantannie. 

3. Uczniowie wchodzący do szkoły zachowują minimalny dystans społeczny. 

4. Rodzic odbierający ucznia ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do 

wyznaczonego miejsca przy portierni. Rodzic musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i 

nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły. 

5. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest skorzystać z płynu dezynfekującego 

znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu do szkoły. 

6. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych 

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

7. Uczniowie do szkoły przynoszą przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce, którą zajmują. Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać. 

8. Maseczkę jednorazową można zutylizować w bezpieczny sposób w wyznaczonych 

i oznakowanych miejscach. 

9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic / opiekun 

prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć 

maseczkę lub przyłbicę oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

10. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela, że uczeń zgłasza niedyspozycję zdrowotną 

rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany 

poinformować dyrektora lub wychowawcę klasy o stanie zdrowia dziecka. 

W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono 

umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę 

w czasie przebywania ucznia w izolatce. 

11. Na przerwach obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta lub przyłbicy 

ochronnej. 


