
Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej               

w Sękocinie od 1 września 2021 r. 
(opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ, GIS) 

 

Ogólne zasady:  

+ Szczepienie  rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 

w określonych grupach wiekowych.  

Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub 

dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans 
 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

Maseczka 
 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu.  

Wietrzenie 
 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 

wolne od zajęć. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych 

rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed 

zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

 

Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 

środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, 

hulajnoga). 

 

3. Dowóz uczniów do szkoły gimbusami odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym (obowiązek zasłaniania ust i nosa). 
 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie 



z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Uczeń przy wejściu do szkoły może być poddany mierzeniu temperatury 
termometrem bezdotykowym. 

6. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce albo – o ile jest to możliwe – myją 
je wodą z mydłem.  

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły. 

8. Rekomendowany jest kontakt rodziców ze szkołą drogą mailową lub telefoniczną. 

9. W uzasadnionych przypadkach rodzic (tylko osoby bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej) wchodzi do budynku pierwszym wejściem i kieruje się do 
sekretariatu. Zabronione jest przemieszczanie się osób postronnych po terenie 
budynków szkolnych. 

10. Osoby postronne wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz 
zasłaniania ust i nosa maseczką (najlepiej chirurgiczną). 

11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w 
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

 
12. Uczniowie wchodzą do budynku w maseczkach i zdejmują je dopiero w klasie 

podczas lekcji po zajęciu miejsc. 

 

13. Zużyte maseczki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych w tym celu 

koszy. 

 

14. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 
17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos na terenie 

budynku w czasie przerw oraz w innych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest 

zachowanie dystansu społecznego. 

18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu, o ile jest taka możliwość. 



20. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie 
czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. 
W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem 
lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po 
każdym jego użyciu przez daną klasę.  

21. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

22. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 

23. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny 
zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w 
przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 
zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 
dystansu społecznego.  

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 
kontaktowych.  

25. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 
26. Po skończonych zajęciach lub w czasie przerw, gdy jest taka potrzeba, 

uczniowie wchodzą do szatni wyłącznie z nauczycielem, który dba o to, aby 

w pomieszczeniu znajdowała się tylko jedna klasa w danym czasie. 

27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni 
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  

 
 


