
Organizacja zajęć w szkole  dla klas I-III szkół podstawowych  

wg wytycznych MEiN, MZ i GIS  

 aktualizacja zapisów Procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z  

Covid-19, które obowiązują od września 2020r. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.   

2. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko  do przestrzeni wspólnej szkoły - 

korytarz dolny między salą a wejściem do szatni- zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W przestrzeni wspólnej szkoły  - korytarze, świetlica - obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa 

przez dzieci i pracowników i zachowanie dystansu. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć 

dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.   

5. Ograniczone jest do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz (obowiązuje 

je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w 

wyznaczonych obszarach). 

6. Komunikacja z opiekunami ucznia tylko  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość - 

email, telefon. Kontakt telefoniczny tylko w godzinach po zakończonych zajęciach. Nauczyciel nie 

kontaktuje sie z rodzicami podczas trwania zajęć - bezpieczeństwo dzieci. 

7. Na każdym piętrze znajduje sie do dyspozycji wychowawców termometr bezdotykowy 

(dezynfekowany go po użyciu w danej grupie).  

8. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności izoluje go w 

odrębnym pomieszczeniu (sala na piętrze) i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

9. Każda klasa-  i uczniowie i nauczyciele, w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub 

ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

10.    Ustalony jest  indywidualny harmonogram tygodnia dla danej klasy, uwzgledniający, m.in.: 

            -godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły 

- korzystania z przerw. 

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły zostały przekazane nauczycielom, wychowawcom 

oraz rodzicom dzieci klas I-III. 

 

11. Jedna klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali - z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i 

informatyki.  

12. 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. 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować zostały usunięte z pomieszczenia.  

14. Każdy uczeń musi posiadać 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. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów np. zabawki. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany po każdych 

zajęciach, podłoga umyta detergentem i  zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.  

16. Sale dydaktyczne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu 

oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

19.  Uczniowie korzystają z wyznaczonych dla poszczególnych klas szatni i wieszaków. 

20. Działalność świetlicy zostaje ograniczona. Ze świetlicy korzystają dzieci rodziców pracujących. 

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego - 

maseczki, dystans, dezynfekcja lub częste mycie rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

21.  Z biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać wg zasad zawartych w Procedurach.  

22. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły należy postępować zgodnie 

z określonymi procedurami. 

23. Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

Dyrektor- Małgorzata Janusz 


