
Organizacja zajęć w szkole: 
 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk ( nie dotyczy uczniów 
klas I –III).  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  

 W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest absolutnie 
konieczne, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i tylko w wyznaczonych obszarach. 

 W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia są oni zobowiązani do 
sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji numerów telefonów i adresów mailowych oraz 
regularnego śledzenia poczty elektronicznej i innych kanałów komunikacji na odległość. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 
wyznaczonym miejscu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

 Rekomenduje się następującą organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych  
i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:  

 uczniowie klas I – V  wchodzą do szkoły wejściem głównym i korzystają z głównej 
klatki schodowej, 

 uczniowie klas VI – VIII wchodzą do szkoły wejściem od szczytu i korzystają  
z bocznej klatki schodowej. Wejście będzie otwarte na dziesięć minut przed 
dzwonkiem oznaczającym rozpoczęcie lekcji i zamykane niezwłocznie po dzwonku 
oznaczającym zakończenie przerwy. 

  uczniowie rozpoczynają zajęcia kaskadowo, 

 przerwy w zajęciach w kl. I – III  ustala i określa nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, niekolidujące z przerwami klas starszych, 

 uczniowie spędzają przerwy na zewnątrz (uczniowie klas I – III – plac zabaw 
 i  stoliki, uczniowie klas IV – V – kort i boisko do koszykówki, uczniowie klas VI  
– VIII – duże boisko i ławeczki),  

 uczniowie klas I – III mają przydzielone sale, a nauczyciele dochodzą do nich na 
zajęcia, 

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

 Podczas wchodzenia do sal lekcyjnych nauczyciele będą dezynfekować ręce uczniom klas 
IV – VIII. 



 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 
dezynfekowane. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Po każdej zakończonej lekcji nauczyciele są zobowiązani do zdezynfekowania ławek, 
wewnętrznych klamek i innych przedmiotów, do których mieli dostęp uczniowie (zabieg 
należy wykonywać na minutę przed dzwonkiem kończącym lekcję).  

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel w klasach I – III  organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

 Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i  w innych salach dydaktycznych. 
Podczas korzystania z zajęć świetlicowych uczniów obowiązują zasady dotyczące 
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlice będą wietrzone nie rzadziej, niż 
co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed 
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej znajdują się na stronie internetowej szkoły. 
Zainteresowani, ale tylko pracujący rodzice mogą je pobrać i wypełnione przesłać w 
postaci skanu drogą elektroniczną do sekretariatu szkoły. 

 Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady dotyczące 
organizacji zajęć lekcyjnych. 

 W sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w częściach 
wspólnych,  szkole rekomenduje się noszenie maseczek. 

 Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 Rodzic odprowadzający dziecko przekazuje je w wejściu do szkoły nauczycielowi lub 
wyznaczonemu pracownikowi  szkoły, który prowadzi je do szatni, sali lekcyjnej lub 
świetlicy szkolnej.  

 Rodzic zgłasza odbiór dziecka wyznaczonemu pracownikowi  szkoły i oczekuje na 
przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego 
miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 
rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 


