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Organizacja zajęć w szkole podstawowej i w oddziale przedszkolnym: 

  

▪  Od 1 września do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.  

▪  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (dotyczy tylko 

rodziców/opiekunów klas 0 i I , uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły 

wejściem od sali gimnastycznej). 

▪  Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk. 

Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

▪  Opiekunowie  dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej mogą wchodzić do szkoły 

odprowadzając je pod salę lekcyjną i zachowując zasady: 

A)    Jeden opiekun z dzieckiem /dziećmi 

B)    Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m 

C)    Dystansu od pracownika szkoły min.1,5 m 

D)    Opiekunowie  przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( osłaniać usta i nos, używać rękawiczek 

jednorazowych lub skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk). 

▪  Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje 

je stosowanie środków ochronnych:   maseczki, rękawiczki jednorazowe,  płyny do 

dezynfekcji rąk ). 

▪  Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej, komunikacji z opiekunami ucznia,  za pomocą 

telefonii komórkowej. 

▪  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  odizolowuje  się ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu (izolatorium pokój higienistki szkolnej) zapewniając min, 2m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia  rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

▪  Na terenie szkoły organizuję się pracę tak, aby zachować  dystans między osobami 

przebywającymi na jej terenie. W szczególności uwzględnia się przebywanie na przerwach 

uczniów w wyznaczonych strefach: 

•         klasy  I – III – uczniowie wychodzą na przerwę wejściem od Sali gimnastycznej. 

Podczas przerw  przebywają na placu zabaw pod opieką nauczyciela dyżurującego (w 



razie niepogody uczniowie podczas przerw przebywają na korytarzu głównym 

mieszczącym się na parterze). 

•         Klasy IV – VIII uczniowie wychodzą na przerwy wejściem głównym, podczas przerw  

przebywają na boisku szkolnym przy Sali gimnastycznej (w razie niepogody uczniowie 

podczas przerw przebywają na korytarzu głównym mieszczącym się na pierwszym 

piętrze). 

•         Przerwy spędzają w miarę możliwości na dworze. 

•         Uczniowie nie zmieniają sal lekcyjnych z wyjątkiem zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego. 

  

▪  Obowiązują ogólne zasady higieny:  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

▪  Z sali, w której przebywa grupa,  usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć są  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. 

▪  W sali gimnastycznej  używany sprzęt sportowy i podłoga jest dezynfekowana lub umyta 

detergentem  po każdym dniu zajęć. 

▪  Wietrzenie sal, oraz  części wspólnych ( korytarze) odbywa się co najmniej raz na godzinę. 

▪  Uczniowie  korzystają  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, w tym w czasie przerw przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. Młodsi uczniowie korzystają z placu zabaw, którego elementy są dezynfekowane w 

miarę możliwości po każdej grupie. 

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

można zachować  dystansu, wprowadza się  ograniczenia ćwiczenia i gry bezkontaktowe. 

▪  Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

▪  Uczniowie korzystają z szatni przy Sali gimnastycznej, zachowując bezpieczną odległość 

(min. 1,5m) przy wejściu i wyjściu z niej, oraz skracają czas odwieszenia odzieży do 

minimum. Do pracy w szkole przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie 

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

▪   Zajęcia świetlicowe dla uczniów odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w 

innych salach dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad zachowania bezpieczeństwa w 

czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk  rozmieszczone są w świetlicy w sposób 

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę wietrzy 

się co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.   

▪  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

▪  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 



▪  W szkole organizuje  się  zajęcia pozalekcyjne w taki sam sposób, który uwzględnia  zasady 

dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

▪   Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin pracy, uwzględniając konieczny okres 

2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach 

zostały określone w Regulaminie Biblioteki. 

▪  W szkole funkcjonuje gabinet  higienistki szkolnej. Godziny pracy 8.00-12.00 we wtorki. 

▪  Na czas pandemii zostało zawieszone podawanie i picie herbaty szkolnej. Zaleca się 

przynoszenie z domu picia (najlepiej bidony lub butelki z filtrem ). ZABRANIA SIĘ 

PRZYNOSZENIA KUBKÓW! 

▪  Dzieci dowożone transportem zorganizowanym przez organ prowadzący zobowiązane są do 

przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących w środkach transportu publicznego 

– w tym w szczególności zakrywania ust i nosa.  

▪  Odbiór dzieci po skończonych zajęciach dydaktycznych i opiekuńczych odbywać się będzie 

przy wejściu głównym – rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu. 

▪  Odbiór dzieci z klas 0-I – rodzic udaje się pod klasę zachowując szczególne środki ostrożności 

zakryte usta i nos, obowiązkowa dezynfekcja rąk. Zachowanie dystansu społecznego 1,5m. 

  

  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

  

▪  Przy wejściu głównym do szkoły  umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

▪  Przy wejściu do szkoły zamieszczono informację o sposobie dezynfekowania rąk i o 

obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

Osoby wchodzące do szkoły  mają  zakryte usta i nos, oraz nie  przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. 

▪  Uczniowie  regularnie myją ręce wodą z mydłem. Szczególnie: 

A)    Po powrocie ze świeżego powietrza, 

B)    Po powrocie z zajęć sportowych 

C)    po skorzystaniu z toalety. 

▪  Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

▪  Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzega się  zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

▪  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych  wywieszone zostały plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 



 ▪  Obowiązują wszystkie procedury opracowane na wypadek zachorowania na COVID-19 

dostępne w zakładce Procedury COVID-19. 

 


