
Szanowni Państwo! 

Przed nami kolejny rok szkolny w okresie wciąż trwającej epidemii wirusa SARS-cOv-2. Specjalne czasy 

wymagają specjalnych rozwiązań i specjalnych zasad.  

W trosce o bezpieczeństwo naszej dużej społeczności musimy ze szczególną starannością przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa, ustalonych w każdej szkole zgodnie z jej specyficznymi warunkami. Zasady te są 

zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ i służą wyłącznie bezpieczeństwu i zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

Tworząc je kierowaliśmy się przede wszystkim ostrożnością i zdrowym rozsądkiem. Mamy nadzieję, że 

będą obowiązywać czasowo. Według zgodnej opinii epidemiologów okres najbliższych 4 tygodni 

będzie kluczowy, ze względu na wpływ jaki może mieć otwarcia szkól na rozprzestrzenianie epidemii. 

Będziemy na bieżąco reagowali na zmieniającą się sytuacje, mając nadzieję, że wiele wprowadzonych 

obostrzeń będziemy mogli złagodzić. Staraliśmy się, aby Szkoła była nadal miejscem nie tylko 

bezpiecznym ale i przyjaznym.  

Bardzo prosimy rodziców klas młodszych o jak najwcześniejsze, możliwie po zakończeniu 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych, odbieranie dzieci ze Szkoły. Z powodów bezpieczeństwa należy 

ograniczyć czas przebywania dzieci w dużych grupach. Będą o tym rozmawiać z Państwem podczas 

zebrań wychowawcy klas. 

Poniżej przesyłam dokładny opis funkcjonowania Szkoły od 1 września. W zmiennej sytuacji 

zewnętrznej będziemy ją modyfikować, mam nadzieję powracając do normalności.  

Każdy z nas ma prawo do własnego zdania na temat obowiązujących przepisów mających zapobiec 

pandemii. Tworzymy jednak społeczność, na który duży wpływ mogą mieć pojedyncze wybory i 

zachowania każdego z jej członków. Bardzo Państwa proszę o uważne zapoznanie się z 

wprowadzanymi zasadami funkcjonowania Szkoły, bezwzględne ich przestrzeganie, a także 

rozmawianie z dziećmi, aby mogły zrozumieć, jaki jest sens czasowego wprowadzania uciążliwych 

niejednokrotnie reguł. Wiem, że możemy liczyć ze strony Państwa na zrozumienie i współpracę.  

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego.  

Dyrekcja Szkoły 

 

I. Podstawowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole:  

1.Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. Rodzic -

zanim przyprowadzi dziecko - musi się upewnić, że  nie ma ono podwyższonej temperatury (stan 

podgorączkowy lub gorączka, pow. 37.5) oraz że nie ma żadnych symptomów infekcji czy choroby 

zakaźnej.  

2.Opiekunowie, przyprowadzający do i odbierający dzieci ze szkoły, muszą zachować dystans 

zarówno w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący min.1,5 m. 

3.Należy przyprowadzić dziecko w godzinach wyznaczonych przez szkołę (jeżeli nie uczęszcza do 

świetlicy, to maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem zajęć).  

4.Przyprowadzając dziecko do szkoły, rodzice/opiekunowie tym samym wyrażają zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka na terenie szkoły. W razie pojawienia się gorączki lub innych objawów 

choroby dziecko zostanie odizolowane od klasy, a rodzice zostaną wezwani do jego 



natychmiastowego odbioru. W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe odbieranie telefonu 

ze szkoły.  

5.Jeżeli u dziecka stwierdzono temperaturę powyżej 38 stopni na rodzicach spoczywa obowiązek 

zasięgnięcia porady lekarskiej i poinformowanie Szkoły o jej wyniku.  

6.Do szkoły nie mogą uczęszczać dzieci mieszkające w domu z osobą przebywającą na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych.  

7.Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Osoby dorosłe nie mogą wejść 

na teren szkoły bez szczególnego uzasadnienia, umówienia się z pracownikiem szkoły (dyrektor, 

wychowawca, sekretariat, itp.) Każda taka wizyta zostaje odnotowana na portierni w rejestrze. 

8.Uczniowie, wchodząc do szkoły, muszą mieć zakryty nos i usta. Dziecko będzie mogło zdjąć 

maseczkę po wejściu do klasy. Podczas przerw dzieci będą musiały korzystać z maseczek. 

9.Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom osobistych środków ochrony (maseczki). 

10.W przypadku dzieci z objawami alergicznymi (kaszel, katar), konieczne jest dostarczenie 

oświadczenia rodziców, że objawy te nie są związane z chorobą zakaźną. 

11. Jeśli wśród domowników któregokolwiek z dzieci zostanie stwierdzone zakażenie COVID 19, 

rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek natychmiast poinformować o tym szkołę, przede wszystkim 

wychowawcę. W takim przypadku Dyrektor powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno - 

epidemiologiczną i zastosuje się do wydanych przez nią instrukcji i poleceń. W sytuacji trudności 

kontaktu z odpowiednimi służbami dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym może 

podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla danej klasy, poziomu nauczania dla wszystkich 

uczniów bezpośrednio kontaktujących się z osobą chorą. 

12.Rodzice powinni regularnie przypominać dzieciom podstawowe zasady higieny. 

 

II.  Zasady obowiązujące uczniów: 

1.Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, przy wejściu odkażają ręce.  

2.Przerwy uczniowie będą spędzać w klasie lub wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Podczas 

przerw uczniowie powinni w jak najmniejszym stopniu przemieszczać się po terenie swojej strefy. 

Powinni także w miarę możliwości zachowywać dystans społeczny.  

3.Uczniowie powinni często i starannie myć ręce, dezynfekować je- w każdej sali ustawiono 

dozowniki ze środkiem odkażającym. 

4. Uczniowie zostawiają kurtki, obuwie w wyznaczonym miejscu (szatnia szkolna). 

5.Uczniowie nie są zobowiązani do korzystania z maseczek podczas lekcji, natomiast podczas 

przemieszczania się po szkole i podczas przerw maseczki są obowiązkowe.   

6.Dziecko przynosi do szkoły podręczniki i inne materiały edukacyjne, wyposażony piórnik (tak aby 

nie pożyczać nic od kolegów), śniadaniówkę oraz przedmioty do indywidualnego użytkowania oraz 

obuwie na zmianę. Prosimy o ograniczenie rzeczy, które nie są niezbędne, np. maskotki.  

7.Gdy uczeń źle się poczuje, powinien niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela.  

 



III. Zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników Szkoły: 

1.Nauczyciele i pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki). 

2.Nauczyciel, który stwierdził u siebie objawy infekcji, informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 

3.W szkole w widocznych miejscach wywieszono instrukcje dotyczące zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

4.Nauczyciele będą regularnie przypominali dzieciom o podstawowych zasadach higieny, jest to 

obowiązek przede wszystkim wychowawców.   

5.Podczas lekcji nauczyciel powinien ograniczyć poruszanie się po klasie.  

6.Uczniowie mogą korzystać z tablicy, z zachowaniem dystansu społecznego.  

7.Nie możemy korzystać ze szkolnych podręczników, atlasów, słowników.  

8.Sale lekcyjne będą wietrzone na każdej przerwie - jest to obowiązek nauczyciela kończącego lekcje.  

9. Stoliki i krzesełka, sanitariaty będą myte oraz dezynfekowane na bieżąco przez obsługę szkoły, 

sukcesywnie ozonowane.   

10.Nauczyciele organizujący zajęcia poza szkołą muszą mieć środek do dezynfekcji i zapasowe 

maseczki ochronne. W fazie organizacji takich zajęć powinni przypomnieć rodzicom o konieczności 

zaopatrzenia dzieci w środki ochrony osobistej.  

IV.  Ogólne środki higieny: 

1.Przy wejściu umieściliśmy numery telefonów do stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2.Przebywanie w szkole osób nie będących jej uczniami lub pracownikami zostanie ograniczone do 

niezbędnego minimum. Każda osoba wchodząca na teren szkoły musi stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. Prowadzony jest rejestr osób wchodzących na teren szkoły.  

3.Pracowncy obsługi w czasie trwania zajęć dezynfekują w szkole powierzchnie dotykowe - poręcze, 

klamki i powierzchnie płaskie, włączniki na korytarzach i w częściach wspólnych szkoły.  

4.Pomieszczenia w szkole są regularnie wietrzone.  

5.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rak, a przy dozownikach- instrukcje dezynfekcji.  

6.Urządzenia sanitarno-higieniczne są czyszczone z użyciem detergentu wielokrotnie podczas dnia.  

7.W szkole zostaje wydzielone izolatorium. 

V. Organizacja zajęć lekcyjnych: 

1.Zajęcia lekcyjne od 1 września aż do odwołania będą się odbywały w formie tradycyjnej- w budynku 

szkoły.  

2.Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie spotkaniem uczniów z wychowawcami wg grafiku 

ograniczający kontakt uczniów z różnych klas i różnych poziomów nauczania - informacje na ten 

temat prześlą Państwu wychowawcy. Wyjątek stanowi rozpoczęcie roku w klasach 0-I i kl. IV, który 

odbędzie się na sali gimnastycznej. Dzieciom klas 0 i I może towarzyszyć jedne opiekun. 



3.Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami, w zależności od strefy, w której się uczą, zgodnie z 

grafikiem – informacje przekażą wychowawcy klas 01.09.2021. 

4. Biblioteka szkolna będzie pracowała wg ustalonego oddzielnie regulaminu. 

5. Lekcje wf będą się odbywały zgodnie z zaleceniami MEN , co reguluje oddzielny regulamin. 

6. Sklepik szkolny zostaje zamknięty.  

7. Obiady w szkole dla klas I-VIII będą wydawane zgodnie z grafikiem. Obiady w oddziale 

przedszkolnym będą dostarczane do sali.  

 

Białystok, 26.08.2021 r. 


