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Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące  

w Prywatnej Szkole Podstawowej Informatyczno-
Językowej  

z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz 

w Prywatnym Przedszkolu Językowym HAPPY KIDS  

w Białymstoku 
 

1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na 
nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły/przedszkola lub 
na teren szkoły/ przedszkola, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystans od pracowników szkoły/przedszkola min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej 
szkoły/przedszkola, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

5. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).  

6. Jeżeli pracownik szkoły/przedszkola zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły/przedszkola 
(rekomendowany własny środek transportu). 

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

8. 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/przedszkole posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.  

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych 
przedmiotów.  



2 
 

10. Dopuszcza się korzystanie przez uczniów z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem 
opiekuna.  

 

 


