
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W EŁKU 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

1.ZASADY OGÓLNE 

- Na terenie Szkoły bezwzględnie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, podczas zajęć jak 

również podczas zabawy, podawanie sobie rąk, obejmowanie się itp. 

- w Szkole używa się maseczek wszędzie tam, gdzie grupy się mieszają: na korytarzach, w toaletach. 

Nie używa się maseczek podczas lekcji. 

- po wejściu do budynku Szkoły należy zdezynfekować ręce 

- do Szkoły przychodzą tylko uczniowie i pracownicy zdrowi, nie mający kaszlu, kataru, gorączki 

2. ZASADY DOTYCZĄCE UCZNIÓW 

- dbamy o higienę, mycie lub dezynfekowanie rąk po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety 

-używamy tylko własnych przyborów szkolnych 

- nie jemy pokarmów i nie pijemy napojów od innych osób 

-zachowujemy dystans społeczny 

-podczas przerw lekcyjnych proponujemy, aby większość czasu, przy sprzyjającej pogodzie, spędzać 

poza budynkiem na terenie szkolnym. 

-na zajęciach z informatyki, podczas korzystania z klawiatury,  używamy rękawiczek lateksowych 

3.ZASADY DOTYCZĄCE RODZICÓW 

1. Przekazanie dyrektorowi, wychowawcy klasy istotnych informacjo o stanie zdrowia dziecka/ 
np. alergia, przewlekła choroba/. 

2. Zaopatrzenie dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust. 
3. Do szkoły przychodzi dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, które nie jest 

zobowiązane do przebywania na kwarantannie/izolacji. 
4. Zwracanie uwagi, aby dziecko nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 
5. Regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, zwracanie uwagi na to, 

że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać 
ręki na powitanie. 

6. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. 
7. Przyprowadzając dziecko nie wchodzimy na teren szkoły. Dzieci z klas pierwszych i zerówki 

odbierane są przez nauczycieli. 
8. W sytuacjach koniecznego kontaktu z pracownikami szkoły używamy maseczek ochronnych, 

dezynfekujemy ręce, zachowujemy dystans społeczny. 
9. Wyposażamy dziecko w maseczkę i rękawice lateksowe. 



10. Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy klasy aktualny numer telefonu do celów 
kontaktowych. 

Bardzo ważne – chore dzieci muszą zostać w domach!  
 

 

4.ZASADY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

1. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać ust i 

nosa. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny, w każdej przestrzeni 

szkoły, wynoszący min.1,5 m. 

4. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za 

przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę 

powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

5. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w ramach jednej grupy unikali bliskich kontaktów, 

przestrzegają zasady by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej 

grupy. 

6. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona podczas każdej przerwy w zajęciach  a także w miarę 

potrzeby w trakcie zajęć. 

7. Pracownicy obsługi mają obowiązek/zgodnie z opracowanym harmonogramem/ dokonywać 

dezynfekcji powierzchni kontaktowych. 

 

W szkole wyznaczona jest sala –izolatorium(obok gabinetu pielęgniarki)jako pomieszczenie do 

odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika 

szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 


