
Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii 

 

 

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

Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i przedszkoli. 

2. Szkoła funkcjonuje w godzinach: 7.30 -17.30 

3. Na terenie szkoły ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami. 

4. Dowóz autobusem uczniów do szkoły będzie odbywał się zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w komunikacji publicznej. 

5. Szkoła dostosowuje tryb zajęć (stacjonarny, hybrydowy, zdalny) do zaistniałej sytuacji 

pandemicznej. 

6. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren szkoły. Zajęcia na zewnątrz będą odbywały się 

tylko na terenie szkoły (wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego). Zawieszone zostają 

wycieczki oraz organizacja imprez. 

7. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci. 

8. Rodzice/ opiekunowie prawni nie wchodzą do budynku szkoły. Przekazanie dziecka następuje 

w drzwiach szkoły zgodnie z zasadami określonymi w procedurach. 

9. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą dyrektora placówki, rodzic/ opiekun może wejść na teren 

szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

10. Rodzice oraz osoby upoważnione przez rodziców składają oświadczenia w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19, a także oświadczenie, że 

nie będzie rościć sobie praw do odszkodowania w przypadku zachorowania dziecka. 

11. Wszelkie zmiany w stanie zdrowia dziecka zauważone przez rodziców w domu, należy zgłosić 

niezwłocznie, dyrektorowi szkoły. 

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

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię oraz jej objawy. 

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

wyposażone w maseczki, rękawiczki ochronne, przyłbicę, fartuch biologiczny i wodoodporny, 

płyn do dezynfekcji. 

14. Mierzenie temperatury ciała pracowników szkoły, będzie dokonywane przed wejściem do 

budynku szkoły. Temperatura ciała na poziomie 38°C i wyższym uniemożliwia podjęcie pracy. 

15. Pomiar temperatury ciała ucznia będzie dokonywany jedynie w sytuacji wystąpienia objawów 

chorobowych lub złego samopoczucia. 

16. Zabrania się wnoszenia do szkoły innych przedmiotów niż własne podręczniki, przybory 

szkolne oraz drugie śniadanie i napój. 

17. Na terenie szkoły, w przestrzeniach wspólnych, uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek 

zasłaniających ust i nosa.  

18. Rodzice mają obowiązek zapoznać dziecko z powyższym regulaminem. 

 

 

 

 

 


