
PRZEWODNIK DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W GDYNI 

 

 

Główne założenia organizacyjne pracy szkoły na podstawie wytycznych GIS, MEN, MZ zawarte  

w „Procedurach bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID – 19 obowiązujących  

w Szkole Podstawowej nr 52 w Gdyni”. 

 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci i pracownicy bez objawów sugerujących infekcję 

górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji. 

2. We wszystkich częściach wspólnych (szatnia, hole) uczniowie i nauczyciele korzystają z osłon 

ust i nosa. Uczniowie zdejmują maseczki po wejściu do sali (i stołówki). 

3. Każda klasa ma przypisaną swoją salę, która na bieżąco będzie czyszczona, dezynfekowana i 

wietrzona. 

4. Ograniczamy do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 

W przypadku spraw pilnych rodzic/opiekun prawny kontaktuje się ze szkołą telefonicznie (58 

663 79 88, +48 506 162 074), mailowo (sekretariat@sp52.edu.gdynia.pl) lub 

z wychowawcą klasy w wyznaczony przez niego sposób. 

5. W razie problemów adaptacyjnych, w pierwszym tygodniu nauki, rodzice uczniów klasy I 

mogą, jeśli to absolutnie konieczne wejść z dzieckiem do szatni. Należy zachować przy tym 

wszelkie zasady reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, rękawiczki lub dezynfekcja rąk) 

i zadbać, aby wspólne przebywanie w szatni trwało jak najkrócej. 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć, w szatni będzie na pierwszaków oczekiwał wyznaczony nauczyciel, który 

zaprowadzi dzieci klasy I do wyznaczonej sali. 

6. Dzieci uczęszczające do świetlicy przychodzą w godzinach zadeklarowanych w karcie 

zgłoszenia. 

7. Rodzice oczekujący na wejście/wyjście dziecka do/z budynku szkolnego stosują się do 

obowiązujących przepisów prawa, zachowują dystans społeczny lub jeśli nie jest to możliwe, 

zakrywają usta i nos. 

8. Uczeń, który czeka na zajęcia indywidualne, dodatkowe lub nie uczestniczy w zajęciach  

(np. religia, w – f) bezwzględnie przebywa w świetlicy szkolnej. 
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9. Uczniowie mogą spożywać posiłki w ramach tzw. „drugiego śniadania” w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie, przy swoim stoliku w sali. Obiady w stołówce szkolnej będą 

wydawane wg ustalonego harmonogramu, z podziałem na grupy. Między grupami stołówka 

będzie gruntownie sprzątana i dezynfekowana. 

10. W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych, dziecko zostanie odizolowane od pozostałych uczniów, 

a rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

11. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdować się mogą 

na stoliku ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.  

12. Obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia zabawek, maskotek i innych sprzętów nie 

wynikających z planu lekcji. Nie dotyczy to dzieci z orzeczeniami. 

13. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole zostały umieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

 

 

Zasady zawarte w przewodniku wynikają z procedur bezpieczeństwa i mogą ulec modyfikacji  

w zależności od sytuacji epidemicznej, a także w wyniku zmian organizacyjnych. 

 

 

Prosimy rodziców o przeprowadzanie z dziećmi rozmów na temat organizacji pracy szkoły, 

odpowiedzialnego, bezpiecznego zachowania m.in. zachowania dystansu społecznego, zakrywania 

ust i nosa w częściach wspólnych, a także częstego mycia rąk.   

 


