
 

Dodatek do regulaminu na okres przejściowy wg wytycznych Ministerstwa 

szkolnictwa („Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 

vzhledem ke COVID-19”) 

1. W przypadku szczególnych sytuacji kryzysowych związanych z chorobą Covid-19 szkoła jest 

zawsze zobowiązana do przestrzegania zaleceń sanepidu („KHS”) oraz do przestrzegania 

wszystkich aktualnie obowiązujących obostrzeń ogłoszonych na danym terenie przez 

odpowiedni sanepid („KHS”) lub Ministerstwo Zdrowia. 

 

2. Szkoła ma obowiązek zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, 

w tym COVID-19. Wypełnia ten obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zdrowia 

publicznego, zobowiązując się do „oddzielenia dziecka lub nastolatka z objawami choroby od 

innych dzieci i młodzieży, zapewnienia nad nimi nadzoru pełnoletniej osoby fizycznej (§7 ust. 

3 ustawy o ochronie zdrowia). 

Szkoła nie ma obowiązku aktywnego wykrywania poszczególnych dzieci/uczniów  pod kątem 

objawów chorób zakaźnych (takich jak gorączka, kaszel, katar, duszność, ból gardła, ból 

głowy, bóle mięśni i stawów, biegunka, utrata smaku i węchu itp.), jednak należy zwrócić 

większą uwagę na te objawy i przy ich wykryciu należy zastosować następującą procedurę: 

- objawy są już widoczne w momencie przybycia dziecka/ucznia do szkoły - dziecko/uczeń nie 

jest wpuszczany do budynku szkoły; w przypadku dziecka lub niepełnoletniego ucznia -  pod 

warunkiem obecności jego opiekuna prawnego, 

- objawy są już widoczne, gdy dziecko/uczeń przybywa do szkoły, a opiekun prawny dziecka 

lub niepełnoletniego ucznia nie jest obecny - należy niezwłocznie powiadomić opiekuna 

prawnego i poinformować go o konieczności natychmiastowego odebrania  dziecka/ucznia ze 

szkoły; jeśli nie jest to możliwe, postępujemy zgodnie z następnym punktem, 

- objawy występują, są ewidentne w czasie obecności dziecka/ucznia w szkole; dziecko/uczeń 

otrzymuje maseczkę i jest umieszczany w ustalonym wcześniej osobnym pomieszczeniu lub 

jest w inny sposób odizolowany od innych obecnych w szkole, a jednocześnie zostaje 

powiadomiony opiekun prawny dziecka ucznia w celu niezwłocznego odebrania 

dziecka/ucznia ze szkoły. 

We wszystkich tych przypadkach szkoła informuje opiekuna prawnego, żeby skontaktował się 

telefonicznie z lekarzem rodzinnym, który zadecyduje o kolejnym kroku. 

 

3. Jeśli u pracownika szkoły pojawią się objawy choroby zakaźnej (w tym Covid-19), opuszcza 

szkołę lub zajęcia jak najszybciej, zakłada maseczkę, przestrzegając inne znane zasady 

postępowania w sytuacji zakażenia wirusem. 

 

 

4. Dziecko / uczeń (lub personel szkolny) z objawami choroby zakaźnej będącej przejawem 

choroby przewlekłej, w tym alergicznej (nieżyt nosa, kaszel), może wejść do szkoły tylko 

wtedy, gdy udowodni, że nie choruje na chorobę zakaźną. 

 



5. Opiekunowie odprowadzający i przychodzący do szkoły po zajęciach dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

 

- tylko rodzice klas I  

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujące przepisy prawa związane z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i 

nosa, dezynfekcja rąk). 

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych). 

 

 

6. Szkoła prowadzi kształcenie na odległość (zdalne) w wyniku kryzysu lub nadzwyczajnych 

działań (np. nadzwyczajne wytyczne „KHS” lub ogólne wytyczne Ministerstwa Zdrowia) lub z 

powodu przepisów dotyczących kwarantanny.  

Uczniowie mają obowiązek nauczania na odległość.  

W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym obowiązek dotyczy dzieci, dla których edukacja 

przedszkolna jest obowiązkowa. Szkoła ma obowiązek dostosować kształcenie na odległość, 

w tym ocenianie, do warunków dzieci/uczniów. 

W innych przypadkach szkoła nie ma obowiązku prowadzenia nauki na odległość. Szkoła 

zachowuje się wówczas podobnie jak w normalnej sytuacji, gdy dzieci/uczniowie nie są 

obecni w szkole.  

 

7. Jeżeli dziecko/uczeń zostanie poddany kwarantannie, a szkoła nie jest zamknięta, jest to 

traktowane jako jego usprawiedliwiona nieobecność w szkole i opłata (świetlica, przedszkole) 

jest uiszczana. 

 

Ogólne zasady higieny:  

Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce. Wszyscy wchodzący do budynku 
szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  
 
Częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 

 

Przy wejściu do budynku szkoły, w każdej klasie / jadalni /na sali gimnastycznej/w toaletach 

są dostępne środki do dezynfekcji rąk. Przy wejściu do budynku szkoły wszyscy dezynfikują 

ręce. 

Uczniowie po przybyciu do klas dokładnie myją ręce ciepłą wodą i mydłem w dozowniku 

przez 20 do 30 sekund, a następnie przestrzegają higieny rąk podczas całego pobytu w szkole.  

 

Bardzo ważnym czynnikiem prewencyjnym jest częste i intensywne wietrzenie sal lekcyjnych i 

innych używanych pomieszczeń szkolnych. Wietrzenie sal lekcyjnych jest wykonywane 

wielokrotnie podczas przerw i nawet podczas lekcji. 

 



Stołówka szkolna 

Obiady będą wydawane zgodnie z następującymi zaleceniami, chyba że „KHS“ lub 

Ministerstwo Zdrowia postanowią inaczej: 

- w stołówce szkolnej mogą spotkać się różne grupy uczniów, uczniowie jednej grupy 

zasiadają razem do stolików. Uczniowie szkoły podstawowej nie spotykają się w stołówce 

z uczniami gimnazjum 

- przed jedzeniem trzeba umyć ręce lub skorzystać z dezynfekcji 

- każdy uczeń zabiera tacę i otrzymuje od kucharek obiad (zupę i drugie danie) i sztućce 
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