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Praca Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich w Gdyni 

w podwyższonym reżimie sanitarnym 

Uczniowie klas 1-3 

Na czas reżimu sanitarnego uczniowie klas I – III mogą przebywać w szkole według 

planu zajęć lekcyjnych i świetlicowych. 

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę. 

2. Dzieci z klas I – III wchodzą do szkoły głównym wejściem. 

3. Uczeń sygnalizuje nauczycielowi złe samopoczucie. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem  

do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce. 

5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki. 

6. Ustala się dla poszczególnych klas różne godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. 

7. Uczniowie klas I – III korzystają wyłącznie z wyznaczonych miejsc w szatni. 

8. Uczniowie przebywają w wyznaczonej sali według obowiązującego od 1 września 2021r. 

planu zajęć lekcyjnych. 

9. Każda grupa lekcyjna korzysta z przerw według ustalonego wewnętrznego 

harmonogramu tak, aby ograniczyć do minimum kontakt z pozostałymi klasami.  

10. Przybory szkolne i podręczniki uczeń może zostawiać w szkole po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych. 

11. Dziecko jest odprowadzane przez nauczyciela do drzwi szkoły i przekazywane rodzicom 

lub opiekunom prawnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

                

1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust, 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej, zgodnie 

z aktualnymi przepisami prawa. 

2. Rodzic odprowadza dziecko do szatni lub świetlicy szkolnej. Jednocześnie zobowiązany 

jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, 

jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra. Opiekunowie 

powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli min. stosować maseczki. 

3. Rodzice przekazują nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych, które 

nie miało świadomego kontaktu: 

 - z osobą chorą na koronawirusa, 

 - z osobą będącą w izolacji, 

 - z osobą przebywającą na kwarantannie. 

4. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły najwcześniej na 10 minut przed  

rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

5. Rodzice odbierają dziecko najpóźniej do godziny16:30. 

6. Rodzice dbają o to, żeby dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikanie częstego dotykania oczu, 

nosa, ust. 

8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania. 

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem 

do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu. 

10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu i natychmiastowego 

odbierania telefonów ze szkoły. 

11. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID – 19, rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego poinformowania o tym:  

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdyni. 

12. Rodzic zaopatruje dziecko w drugie śniadanie, w jednorazowych opakowaniach 

oraz własne napoje. 

13. Uczeń przynosi do szkoły przybory niezbędne w procesie dydaktycznym, które pozostają 

do jego dyspozycji wyłącznie w szkole. 

14. Rodzic jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku 

choroby przewlekłej u dziecka.  

15.  Zaleca się dowóz dzieci do szkoły własnym środkiem transportu. 

 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania zakażeniom wirusem  

COVID – 19  

 

……………………..………………     Gdynia …….………r. 
czytelny podpis 


