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ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE 

 
A. Zasady ogólne 
 

 W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych. Uczestniczyć 

w zajęciach nie mogą ci, którzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby 

zakaźnej. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie 

zakażenie. 

 W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej, 

uczeń powinien zgłosić to wychowawcy w internacie i postępować wg jego poleceń. 

 Na terenie szkoły konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść 

wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem przy pomocy materiału, maseczki jedno- lub 

wielorazowej, przyłbicy (w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, we wszystkich 

częściach wspólnych (korytarze, klatki schodowe, sanitariaty) z wyjątkiem sal, w których odbywają 

się zajęcia – choć nauczyciel może w uzasadnionych okolicznościach nakazać założenie maseczki. 

 Należy w miarę możliwości przestrzegać 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami. 

 Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno-

epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju. 

 

B. Zachowanie uczniów w klasie na zajęciach 
 

 Środki ochrony osobistej – uczniowie są wyposażeni we własną maseczkę ochronną, którą muszą 

założyć w razie potrzeby, na polecenie nauczyciela lub innego pracownika. Na lekcjach, po wejściu 

do sali lekcyjnej i zajęciu miejsc przy stolikach, uczniowie mogą zdjąć maseczki. W przypadku 

kontaktu z osobami z zewnątrz lub podczas kontaktowania się z kolegami z innych klas uczeń 

powinien skorzystać z maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są 

zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej. 

 Higiena i dezynfekcja rąk – każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły, musi przed wyjściem  

z internatu dokładnie, zgodnie z instrukcją, zdezynfekować ręce. W tym celu korzysta z płynu 

dezynfekującego umieszczonego w internacie przy drzwiach na klatkę schodową. Mycie rąk 

obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć na 

powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie  

z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony 

osobistej. 

 Higiena dróg oddechowych – uczeń podczas kaszlu i kichania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce; powinien także unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust. 

 Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy przyborów do pisania oraz podręczników.  

W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



 Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć, 

np. nie podajemy sobie rąk ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans podczas rozmowy. 

 W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów. 

 Uczniowie, bez polecenia nauczyciela, nie dotykają i nie używają żadnych przedmiotów 

znajdujących się w sali lekcyjnej – korzystają jedynie ze swoich krzeseł i stolików. 

 Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w trakcie zajęć. Okna otwiera nauczyciel lub, po wydaniu przez niego polecenia, dyżurny oddziału. 

 Bezpośrednio po zakończeniu każdej lekcji, założeniu maseczek i wyjściu uczniów z sali, dyżurny 

oddziału – po zdezynfekowaniu rąk – spryskuje wskazanym przez nauczyciela środkiem stoliki 

uczniowskie, klamki drzwi i okien (jeśli je otwierano) oraz inne przedmioty wskazane przez 

nauczyciela (jeżeli były używane podczas zajęć). 

 Zajęcia pozalekcyjne i konsultacje odbywają się z zachowaniem tych samych zasad, jakie 

obowiązują na lekcjach – przy czym dyżurnego na zajęciach pozalekcyjnych wyznacza każdorazowo 

nauczyciel. 

 

C. Zachowanie uczniów na przerwach 
 

 Uczniowie, przemieszczając się w szkole podczas przerwy, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

maseczką.  

 Należy unikać większych skupisk uczniów i zachowywać dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 

 Na każdej przerwie wskazane jest umycie rąk. 

 Przemieszczając się między szkołą a internatem uczniowie mogą korzystać wyłącznie  

z wyznaczonych szlaków komunikacyjnych (np. danej klatki schodowej). 

 Uczniowie nie powinni kontaktować się z uczniami z innych grup, jeżeli nie jest to konieczne. 

 Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły. 

 

D. Zachowanie uczniów w bibliotece 
 

 Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach podanych przy drzwiach 

wejściowych. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania 

osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki 

szkolnej. 

 Wchodząc do biblioteki uczniowie mają założone maseczki oraz dezynfekują przy wejściu ręce. 

Nauczyciel-bibliotekarz także pracuje w środkach ochrony osobistej. 

 Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie 

przez przynajmniej 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie 

bezpiecznie wypożyczyć innym. 

 W bibliotece może przebywać jednocześnie 3 osoby, z zachowaniem dystansu 2 m odległości od 

siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 


