
18 stycznia 2021 r. – uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej  

w szkole – obowiązuje reżim sanitarny  (dotyczy to również dzieci z oddziałów 

przedszkolnych). 

ZASADY: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w budynku szkoły dla osób 

postronnych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. 

Wejście dla osób z zewnątrz wejściem głównym wyłącznie  

w uzasadnionych sytuacjach.  

3. Wejścia do szkoły będą zamknięte do odwołania. (Dzwonki przy 

drzwiach wejściowych). 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi 

oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa).  

5. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dokonywać 

dezynfekcji rąk oraz założyć maseczkę na usta i nos. 

6. Opiekunowie (dotyczy wyłącznie opiekunów, których dzieci   nie 

korzystają z dowozów autobusem szkolnym) odprowadzający dzieci 

mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  



a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów 

prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. 

stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Bardzo prosimy o określenie – u wychowawcy klasy – czy dziecko 

będzie korzystało z dowozów szkolnych – wiąże się to z rezygnacją 

z biletów miesięcznych.  

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko  

w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni 

wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  

z aktualnymi przepisami prawa. 

8.   W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.  

9. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek podczas 

przebywania w strefach wspólnych szkoły. 

 


