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ZASADY FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W NOWAKOWIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANDEMICZNĄ 
 
Organizacja zajęć  
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 
przestrzeni publicznej. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje nakaz dezynfekowania rąk. 
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 

szkoły, zachowując zasady: 
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 
maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

6. Osoby z zewnątrz mogą wejść do szkoły tylko jeżeli nie posiadają objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej. Osoby te są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych 
(maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w 
wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo powinny one dezynfekować ręce lub 
używać rękawiczki jednorazowych. 

7. W szkole obowiązuje nakaz pomiaru temperatury uczniów i pracowników. 
8. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawy mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), ucznia 
odizolowuje się w pomieszczeniu świetlicy szkolnej, usytuowanym na hali sportowej. 
Niezwłocznie powiadomią się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 
dziecka ze szkoły. 

9. Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej mają zajęcia w 
stale wyznaczonej izbie lekcyjnej. 

10. W szkole obowiązuje zasada dystansu społecznego – zarówno między uczniami, jak i 
pracownikami. 

11. Bezwzględnie należy przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
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12. Z izby lekcyjnej zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

14. Pomieszczenia i sprzęty, będące na wyposażeniu szkoły są systematycznie 
dezynfekowane i wietrzone.  

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu – rezygnuje się z gier zespołowych.  

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. Zakazuje się udostępniania swoich zabawek 
innym dzieciom. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie 
(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

17. Książki zwracane do biblioteki podlegają kwarantannie przez 2 dni.  
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia dyrektor wzywa karetkę pogotowia. 

3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje  się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną.  
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