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1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie czy w izolacji.

2. W drodze do i ze szkoły (zwłaszcza podczas korzystania ze środków komunikacji 
publicznej) uczniowie stosują się do aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 
w przestrzeni publicznej.

3. Po wejściu do budynku do szkoły każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
4. Osoby trzecie wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk i założenie 

maseczki. Zabrania się im przebywania poza wyznaczonymi miejscami.
5. Szkoła zapewnia szybką komunikację z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia za 

wykorzystując m.in. środki elektronicznej komunikacji na odległość.
6. Rozkład zajęć szkolnych w miarę możliwości umożliwia jak najmniejsze przemieszczanie 

się uczniów po budynku szkoły.
7. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji zobowiązani są do 

przestrzegania ogólnych zasad higieny: częstego mycia rąk, ochrony ust i nosa podczas 
kichania, kaszlu oraz w miarę możliwości unikania dotykania ust i nosa, nie podają sobie 
rak na przywitanie itp.

8.  Każdy uczeń musi posiadać własne podręczniki i przybory szkolne. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się nimi podczas zajęć. Po każdym przypadkowym kontakcie z nie swoimi 
podręcznikami czy przyborami szkolnymi należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

9. Po każdych zajęciach oraz podczas przerw dyżurni klasy dezynfekują przygotowanym 
płynem wszystkie ławki, krzesła a także klamki drzwi wejściowych do sali, używane 
pomoce dydaktyczne. Przewietrzają salę lekcyjną.

10. Pomieszczenia sanitariatów i inne przestrzenie wspólne dezynfekowane są na bieżąco przez 
pracowników obsługi w czasie przebywania uczniów w szkole.

11. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania dystansu 
społecznego, odległość min. 1,5 m.

12. Uczniowie, nauczyciele wchodzący do sali zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem 
znajdującym się w sali jak również podczas wykonywania zadań np. na tablicy.

13. W sali komputerowej uczniowie korzystają wyłącznie z wyznaczonych stanowisk, 
obowiązkowo dezynfekują ręce, klawiaturę, przyciski komputera i monitora przed i po 
zajęciach.

14. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
15. Po każdych zajęciach dyżurni zobowiązani są do dezynfekcji używanego sprzętu 

sportowego. Po każdym dniu zajęć dezynfekuje się powierzchnię podłogi sali.
16.  W miarę możliwości i warunków pogodowych uczniowie podczas przerw mogą przebywać 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły. W tym celu korzystają z wejścia przy sali 
gimnastycznej i bloku mieszkalnego.

17. Zaleca się uczniom wchodzenie do szkoły wejściem od strony bloku mieszkalnego.
18. Podczas korzystania z szatni i szafek szkolnych na korytarzu należy zachować dystans 1,5 m

i ograniczać skupiska uczniów.
19. W bibliotece szkolnej podczas wypożyczań może przebywać do 5 uczniów z zachowaniem 

dystansu społecznego. Książki należy pozostawiać na wyznaczonym stoliku na czas 2 
dniowej kwarantanny.

20. Zużyte maseczki, rękawiczki jednorazowe należy wrzucać do wyznaczonych pojemników 
umieszczonych przy wejściu do szkoły.

21. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub innej osoby, wszystkie te osoby kierowane
są obowiązkowo do izolatorium w celu ograniczenia kontaktów.
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