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Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci mogą przebywać tylko  
i wyłącznie w części wspólnej (szkoła – przedsionek wejścia do szatni, 
przedszkole – szatnia na pierwszym piętrze bud. C), zachowując dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 
rodziców wynoszący min. 2 metry.  

 Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, 
które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru 
dziecka ze szkoły.  

 Wejścia do szkoły: A001 (główne) – goście i rodzice, A002 (szatnia) – uczniowie 
szkoły, C003 (od podwórza) – przedszkolaki i ich rodzice, C005 (w pobliżu rzeki) 
– osoby korzystające z sali gimnastycznej. 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą 
temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę 
ciała 38°C oraz wyższą. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, 



jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 W przypadku zaliczenia powiatu do strefy „żółtej”, dyrektor podejmuje decyzję  
o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:  

o mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia 

zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub 

całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie 

zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),  

o kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i 

wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).  

 Rodzice zobowiązani są  do podania co  najmniej dwóch możliwości 
kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach 
nagłych.  

 Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcom klas istotnych informacji 
na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o 
każdej ważnej zmianie (np. alergie, leczone stale choroby) – by można było 
uniknąć niepotrzebnego wykluczania ucznia z udziału w zajęciach.  

 Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 
mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób 
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, 
nie mogą przychodzić do szkoły/oddziału przedszkolnego.   

 O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także 
skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.   

 W przypadku potwierdzenia zakażenia u ucznia, jego rodzice natychmiast 
powiadamiają dyrektora szkoły. Ten w porozumieniu z inspektorem sanitarnym i 
organem prowadzącym podejmuje dalsze kroki.  

 

 


