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Organizacja zajęć w szkole: 
 

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

dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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.  

3. Każdy uczeń i pracownik placówki zobowiązany jest: 

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej: 

a) Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, 

b)  Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c)  Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują. 

        2)   Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

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). 

5. Ograniczone zostaje  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum (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 oraz 
godzinach. 

6. W celu  zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia stosuje się  
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

7. Pracownikom i uczniom szkoły codziennie mierzona jest temperatura  termometrem 
bezdotykowym. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, lub objawy żołądkowe 
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(wymioty, biegunka), uczeń zostanie  odizolowany w asyście opiekuna w odrębnym 
pomieszczeniu.  Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni  
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu).  

9. Pracę w szkole organizuje się w  sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych 
i ograniczy gromadzenie się uczniów.  

10. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu 
społecznego. 

11. Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe,          
np. w  sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, przerwy, obowiązuje 
nakaz noszenia maseczek ochronnych. Zapis nie dotyczy uczniów klas 1-3 Szkoły 
Podstawowej oraz uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością 
intelektualną. 

12. Do odwołania nie organizuje się imprez szkolnych uniemożliwiających  zachowanie 
dystansu społecznego. 

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

14. 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. 

15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem 
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.  

16. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Nauczyciele w klasach I-III oraz nauczyciele pracujący z uczniami z umiarkowaną 
niepełnosprawnością intelektualną organizują przerwy dla swoich uczniów w 
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

18. W czasie sprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie korzystają z terenów 
zielonych wokół szkoły (także na przerwach) oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
otwartej przestrzeni. 

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnej, a w razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  
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22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela. 

23. Określa się odrębne zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 
uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

24. Określa się odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej. 

25. Określa się odrębne zasady korzystania z pracowni komputerowej. 

26. Określa się odrębne zasady korzystania z sali gimnastycznej oraz przyborów 
sportowych. 

27. Określa się odrębne zasady pracy podczas praktycznych zajęć zawodowych 
organizowanych przez szkołę. 

28. Określa się  zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego 
pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

 
Marcelina Chorabik-Grześ 

                                                                                                                             /dyrektor szkoły/ 


