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Organizacja zajęć w szkole: 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji.  

 Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przed wejściem do szkoły uczniowie zakładają maseczki i mogą je zdjąć 
dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Po wejściu do budynku szkoły 
należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Maseczki obowiązują w 
miejscach wspólnych (korytarz, holl, łazienka, biblioteka, gabinet 
pielęgniarki, gabinet pedagoga). 

 Na piętra uczniowie wchodzą klatką schodową koło sklepiku. Schodzą drugą 
klatką schodową. 

 W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust  
i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

 Opiekunowie ucznia podają aktualne numery telefonów w celu umożliwienia 
szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się objawów chorobowych 
ucznia. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a szkoła informuje 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły i informuje 
Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną. 

 Rano do szkoły uczniowie wchodzą następującymi wejściami: 

- uczniowie klas I – wejściem głównym szkoły, 

- uczniowie klas II – od strony boiska, 

- uczniowie klas III – od strony patio, przy gabinecie pedagoga 

- uczniowie klas IV – od strony patio, przy sali nr 4 i 5, 

- na warsztaty wejściem głównym. 

Do odwołania szatnia w szkole jest nieczynna. 

 Uczniowie mający zajęcia na warsztatach nie przychodzą do budynku szkoły 
nawet podczas przerw. 
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 Uczniowie w miarę możliwości mają zajęcia lekcyjne z przedmiotów 
ogólnokształcących w tej samej sali. W czasie przerwy zostają na swoich 
miejscach, chyba, że muszą skorzystać z toalety. Przed opuszczeniem sali 
uczeń zakłada maseczkę. Po powrocie do Sali dezynfekuje ręce. 

 Korzystanie z toalet odbywa się na tym piętrze na którym uczeń ma w danej 
chwili zajęcia. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 
dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy 
dezynfekować. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać 
się przyborami szkolnymi. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są 
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

 Nie wolno wyłączać wentylacji w salach. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

 W przypadku odbywania praktyk zawodowych u pracodawców podmiot 
przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem 
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy 
oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa 
branżowego, dotyczących poszczególnych branż.  

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy 
dezynfekować.  

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 
w bibliotece.  

  

 

 

 


