
INFORMACJE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW. 

Organizacja funkcjonowania szkoły i kształcenia od 1 września 2020 r. 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie - 

Opracowano w oparciu o aktualne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemicznym - COVID-19. 

− Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

− W przypadku objęcia ucznia lub domowników kwarantanną należy poinformować o tym szkołę. 

− Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły. Uczniowie samodzielnie schodzą do szatni 
najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Obowiązkowo dezynfekują ręce.  

− Po zmianie obuwia i zdjęciu odzieży wierzchniej niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną, gdzie 
czekają na rozpoczęcie zajęć. 

− Uczniowie przemieszczają się po terenie szkoły tylko w razie pilnej konieczności lub zmiany sali 
pamiętając o konieczności zachowania dystansu społecznego.  

− Podczas pobytu w szkole uczniowie mają obowiązek zakładać maseczki przebywając w przestrzeni 
wspólnej (szatnie, korytarze, toalety). Nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust w sali lekcyjnej (po 
zajęciu miejsca w ławce). 

− Uczniowie klas pierwszych pozostają w szatni pod opieką wychowawców. Rodzice lub opiekunowie 
czekają na odbiór dziecka przed wejściem do szatni (na zewnątrz szkoły).  

− Rodzic lub opiekun jest zobowiązany śledzić na bieżąco informacje przekazywane przez dyrektora 
i nauczycieli umieszczane na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym oraz do 
odbierania telefonów ze szkoły lub pilnego oddzwonienia.  

− Uczniowie informują nauczyciela o wystąpieniu u siebie objawów chorobowych i ściśle stosują się 
do jego wskazówek. 

− Rodzic lub opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany, jeżeli u ucznia pojawią się objawy 
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych i będzie zobowiązany do możliwie najszybszego 
odebrania go ze szkoły.  

− Osobiste wizyty w szkole rodziców lub opiekunów możliwe są po wcześniejszym umówieniu. 
W sprawach pilnych potrzebę wejścia należy zgłosić przez domofon (wejście główne). Konieczne 
jest podanie danych teleadresowych do kontaktu.  

− Osoby z zewnątrz obowiązkowo zasłaniają usta i nos (maseczki), po wejściu do szkoły dezynfekują 
ręce oraz zachowują dystans od innych.  

− Lekcje prowadzone są zgodnie z podziałem godzin. Dzwonek szkolny zostaje wyłączony do 
odwołania. 

− Uczniowie w czasie przerwy przebywają w salach lekcyjnych pod opieka nauczycieli. 

− O konieczności zmiany sali przez uczniów informuje nauczyciel. Uczniowie niezwłocznie przechodzą 
do innej sali i czekają przed nią stosując się do wskazówek nauczycieli.  

− Nauczyciele w klasach I-III będą organizowali przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż co 45 min. 



− Wstrzymuje się do odwołania możliwość organizowania wycieczek i wyjść klasowych.  

− Podczas pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

− Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

− Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

− Sale lekcyjne, świetlica szkolna i korytarze będą regularnie wietrzone a powierzchnie i sprzęty myte 
detergentem lub dezynfekowane.  

− Zajęcia wychowania fizycznego, przy sprzyjających warunkach pogodowych, będą organizowane na 
świeżym powietrzu. 

− Podczas zajęć komputerowych w sali informatycznej uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa i 
ust (maseczki). Przed wejściem do sali informatycznej należy zdezynfekować ręce.  

− Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej stosując się do Regulaminu biblioteki, ogólnych 
zasad higieny i wskazówek nauczyciela bibliotekarza.  

 

 

 


