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Zasady przebywania uczniów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie 

zapewniające bezpieczeństwo uczniów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

 

1. Zasady funkcjonowania szkoły określa Statut, który zawiera cele i zadania działalności 

szkoły, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.  

2. Funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii oparte jest o wytyczne Ministra Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół 

podstawowych. 

3. Zajęcia w szkole odbywają się z zachowaniem procedur dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Rodzice do odwołania nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Przekazanie dziecka 

następuje w punkcie przejęcia dziecka na zewnątrz szkoły.  

5. Po wejściu do budynku szkoły uczeń obowiązkowo musi założyć maseczkę/przyłbicę 

i zdezynfekować ręce. 

6. Uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły w obszarach wspólnych zobowiązani są 

do noszenia maseczek/przyłbic oraz częstego mycia i dezynfekcji rąk.  

7. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5m. 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

10. W szkole organizowane są zajęcia obowiązkowe i dodatkowe z zachowaniem 

wszystkich zasad dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ucznia, 

nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi. 

11. Przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych, w miarę możliwości zostaną 

wprowadzone wymiennie wyjścia na korytarz. 

12. W szkole obowiązuje do odwołania zakaz organizacji wycieczek. Wyjścia poza teren 

szkoły muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. Zajęcia na zewnątrz mogą 

odbywać się jedynie na terenie zielonym wokół szkoły.  

13. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
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14. Na czas trwającej pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których 

przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców. 

16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem procedur 

dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

17. Uczeń może korzystać ze stołówki szkolnej, której funkcjonowanie określają 

procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 

w Skawinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

18. Rodzice i osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także oświadczenie, 

że nie będą sobie rościć praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka.  

19. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zaobserwowane przez rodziców w domu 

przekazywane są niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły (mailowo lub telefonicznie). 

20. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.  

21. Szkoła organizuje pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch 

zabezpieczający, płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).  

22. Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane w sytuacji wystąpienia 

u ucznia objawów chorobowych.  

23. Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg 

oddechowych od zachorowania na COVID-19. W tej sytuacji zawsze w sytuacji 

wystąpienia temperatury u dziecka lub innych objawów choroby uczeń 

natychmiastowo jest izolowane od grupy z jednoczesnym poinformowaniem  

rodziców. Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.  

24. Wszystkie informacje rodzice otrzymują od wychowawcy i nauczycieli poprzez 

kontakt telefoniczny, e-dziennik oraz od pracownika odprowadzającego dziecko. 

25. Na czas trwającej pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 wprowadzony zostaje zakaz najmu pomieszczeń na terenie 

szkoły dla osób z zewnątrz. 

26. Wejście do szkoły w celu załatwienia pilnych spraw przez rodziców/prawnych 

opiekunów oraz innych osób odbywa się po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły 

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i obowiązkiem noszenia maseczki/przyłbicy 

i dezynfekcji rąk. 
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27. Nauczyciele przed rozpoczęciem zajęć oraz po nieobecności trwającej dłużej niż 

tydzień składają oświadczenie i każdorazowo mają mierzoną temperaturę. 

28. We wszystkich pomieszczenia szkoły prowadzony jest monitoring prac porządkowych 

i dezynfekcyjnych. 

29. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian.  

 


