
OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE 

W ZESPOLE SZKÓŁ  

IM. ALEKSANDRA FREDRY  

W NIENADOWEJ 

W CZASIE PANDEMII  

WIRUSA SARS-COV-19 
 

1. We wszystkich częściach ogólnodostępnych w szkole 

i warsztacie szkolnym (korytarze, szatnie, miejsce wy-

dawania posiłków, toalety nakłada się obowiązek za-

krywania ust i nosa. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy wszystkich 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, 

uczniów oraz osób spoza środowiska tut. szkoły. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 utrzymuje się do 

odwołania pandemii, bez względu na to, w jakiej stre-

fie zagrożenia epidemicznego znajduje się tut. szkoła 

ze względu na swoje położenie terytorialne. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 

(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz uni-

kanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk. Dozowniki 

z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się na każdej 

kondygnacji. Na parterze – przy wejściu głównym do 

budynku oraz prze wejściu do szkoły od strony szatni, 

na I i II piętrze. Dozowniki z płynem do dezynfekcji 



rąk znajdują się również w pracowniach zajęć prak-

tycznych w warsztacie szkolnym oraz w SKP. Przy 

każdym dozowniku jest zamieszczona informacja 

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja uży-

cia środka do dezynfekcji rąk.   

6. Podczas przerw w szkole obowiązuje zasada zachowa-

nia dystansu między osobami. 

7. Podczas przerw, przy sprzyjającej pogodzie zaleca się 

pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkol-

nym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wy-

mieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły nie-

potrzebnych przedmiotów (głośniki itp.). 

10. Do 18 października 2020 r. nie obowiązuje 

uczniów zmiana obuwia w szkole, jednakże ucznio-

wie mają obowiązek zmieniać obuwie na zajęcia z wy-

chowania fizycznego prowadzone w budynku szkoły. 

11. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddecho-

wych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwa-

rantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia ob-

jawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddecho-

wych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 



odizolować ucznia w izolatce, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiado-

mić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

13. Ogranicza się do niezbędnego minimum przeby-

wanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je sto-

sowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, ręka-

wiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

14. Na terenie Szkoły mogą przebywać tylko osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. 

15. Osoby trzecie, w tym rodzice, zgłaszają się do se-

kretariatu Szkoły.  

16. Zabrania się osobom trzecim, w tym rodzicom, 

wchodzenia na pozostały teren budynku Szkoły. 

17. Kontakt z rodzicami/opiekunami uczniów będzie 

odbywał się głównie z wykorzystaniem technik ko-

munikacji na odległość, jednakże dopuszcza się moż-

liwość organizacji spotkań w szkole z rodzicami 

uczniów poszczególnych klas w różnych terminach 

(rodzice uczniów maksymalnie 3 klas). 

18. Jeśli celem przybycia do szkoły osób trzecich, w tym 

rodziców, jest spotkanie/rozmowa z wychowawcą 

lub danym nauczycielem, może się to odbyć po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z danym wy-

chowawcą/nauczycielem/pedagogiem szkolnym.   



Takie spotkanie/rozmowa odbywa się w sekretariacie 

szkoły lub w pokoju pedagoga szkolnego. 

19. Dowóz uczniów do szkoły busem szkolnym odbywa 

się na zasadach obowiązujących w transporcie pu-

blicznym. 

 


