
 

Wybrane wytyczne MEiN, MZ i GIS 

dla klas I-III szkół podstawowych 

 
Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywająw izolacjiw warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunówbez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję drógoddechowych.W drodze do i 
zeszkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków 
ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. . Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu 
do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników. 

4. 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. 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 
niezbędnego minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w 
szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z 
pozostałymi klasami. 

8. 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. 



9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i 
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

11. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnićuczniom 
co drugi boks,przystosować inne pomieszczenia na szatnięlub wprowadzić 
różnegodziny przychodzenia uczniów do szkołyzgodnie z harmonogramem/planem 
dnia (lub tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie 
są wykorzystywane do bieżącej nauki. 

13. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 
w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 

- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – 
obowiązek osłony ust i nosa. 

 


