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Zasady korzystania z zajęć w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w 

Częstochowie w czasie epidemii. 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie 

Wracacie ze swoimi dziećmi do szkoły, która funkcjonuje w warunkach epidemii.  

W związku z tym obowiązują w niej nowe zasady i warunki, które ze względu na 

wytyczne Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego należy 

przyjąć, abyśmy wszyscy czuli się w tym miejscu bezpiecznie. 

1. Powrót ucznia do szkoły musi być poprzedzony złożeniem  pisemnego oświadczenia, w 

którym rodzice/opiekunowie przekazują istotne informacje dotyczące stanu zdrowia, 

czasu przebywania na terenie placówki, pracy zawodowej rodziców  

oraz odpowiedzialności związanej z przyprowadzeniem dziecka do szkoły i świadomości 

istniejącego zagrożenia epidemiologicznego.  

2. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie zdrowi uczniowie.  

3. Pracownik szkoły odbierający ucznia od rodzica/opiekuna dokona pomiaru temperatury. 

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych uczeń nie zostanie przyjęty do 

placówki. 

4. W wypadku stwierdzenia objawów choroby w czasie zajęć, dziecko zostanie odizolowane 

w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatorium. Rodzic/opiekun 

zostaje zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka w przewidywanym czasie 

około 30 minut. 

5. Po wejściu do budynku szkoły każdy uczeń powinien zdezynfekować dłonie 

przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekcyjnym i przechodzi z nauczycielem na 

zajęcia.  

6. Rodzic/opiekun przekazuje ucznia w drzwiach wejściowych osobie do tego wyznaczonej – 

nie wchodzi na teren placówki. 
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7. Rodzice/opiekunowie nie zatrzymują się przy drzwiach wejściowych, nie gromadzą się i 

nie podejmują rozmów z nauczycielami lub innymi osobami. Ważne informacje dotyczące 

ucznia przesyłają mailem lub przekazują telefonicznie.  

8. Uczniowie wchodząc do szkoły nie muszą mieć założonych maseczek. Rodzic/opiekun po 

ściągnięciu dziecku maseczki zabiera ją ze sobą i przynosi ponownie w celu ponownego 

założenia, podczas odbierania ucznia ze szkoły.  

9. Jednocześnie w szatni może przebywać maksymalnie jeden uczeń z wyznaczonym 

opiekunem. 

10. Maksymalna liczba uczniów w klasie powinna odpowiadać w przeliczeniu 1 osoba na 

4m2.  

11. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły, żadnych przedmiotów z domu  

(np. zabawek, maskotek itp.). 

12.  W szatni na wieszakach i półkach pozostają wyłącznie ubrania. Prosimy nie przynosić 

artykułów żywnościowych, gromadzić prac uczniów, tak, aby półki w szatni można było 

łatwo dezynfekować. 

13.  W czasie opieki nad dziećmi oraz zajęć edukacyjnych, na terenie szkoły mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie oraz pracownicy. 

14. Uczniowie będą przebywać wyłącznie w do tego celu wyznaczonych salach. Nie będą 

odbywać się wycieczki i spacery poza teren szkoły. 

15. Nie będzie możliwości spożywania posiłków na terenie szkoły. Uczeń ma prawo przynieść 

wodę wyłącznie w oryginalnym nienapoczętym opakowaniu, którego nie będzie zabierał 

z powrotem do domu.  

16. Uczniowie będą przebywali na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej 

odległości między sobą. Sprzęt wykorzystywany do zajęć będzie regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

17. Uczniowie zobowiązani są przynosić do szkoły własne przybory niezbędne do zajęć 

specjalistycznych z godnie z wytycznymi prowadzącego zajęcia. 


