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Informacje dla uczniów 

 

 Organizacja zajęć w szkole – zasady ogólne 

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.  

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki). 

3. Po wejściu do budynku szkoły uczeń zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk ( instrukcja 

znajduje się w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły).  

4. Uczniowie obowiązani są do przestrzegania dystansu – min. 1,5 m – względem siebie 

i względem pracowników szkoły. 

5. Uczniowie korzystają z dwóch osobnych wejść do szatni, zgodnie ze wskazówkami 

administracji szkoły. 

Higiena i dezynfekcja  

1. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych 

tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu 

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3. Kategorycznie rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach 

ogólnodostępnych.  

4. Obowiązują wszystkich ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (niezwłocznie po przyjściu    do 

szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego 

ławce, w plecaku lub w szafce szkolnej. 

6. Nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7. Analogicznie obowiązuje zakaz dzielenia się kanapkami, napojami,  innymi osobistymi           

przedmiotami (np. długopisy, kosmetyki itp.). 

8. Nie wolno przynosić do szkoły przedmiotów zbędnych w procesie nauczania. 

9. W czasie przerw międzylekcyjnych nie wolno gromadzić się i należy przestrzegać dystansu – 

min. 1,5-2m. 

10. W przypadku wystąpienia u ucznia w trakcie zajęć niepokojących objawów powinien on 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie nauczyciela, który jest zobowiązany do dalszego 

postepowania zgodnie z procedura stosowaną w takich przypadkach. (gis.gov.pl) 

11. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny nakaz wykonywania poleceń nauczycieli 

i pracowników szkoły. 

12. Zachęcamy uczniów do skorzystania z aplikacji ProteGo Safe, która pozwala na ograniczenie 

ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

 

 


