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Organizacja zajęć w szkole podstawowej- klasy I-III 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych 
(uczniowie, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić dziecku opieki w domu). 

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów.  

4. Uczniowie objęcia zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi przebywają w świetlicy . 

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 
(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

6. 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. 

7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęć. 

8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

10. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

12. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

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

14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,  
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły czekają na dziecko na 
zewnątrz, poinformowawszy uprzednio telefonicznie lub przy użyciu domofonu nauczyciela 
świetlicy. 

17. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

18. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do 
szkoły. 

20. Rodzic jest zobowiązany poinformować szkołę o możliwości szybkiego kontaktu (aktualny numer 
telefonu). 

21. Uczeń wchodzący do szkoły będzie miał mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, 
rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na takie działanie.  
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Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane od reszty 
uczniów (szatnia chłopców w segmencie sportowym), niezwłocznie zostaną powiadomieni 
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

23 Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy 
się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

24. Przed wejściem do budynku szkoły wszyscy wchodzący są zobowiązani do dezynfekcji rąk. 

25. W strefie wspólnej należy zakrywać nos i usta. 

26. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po 
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 
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Organizacja zajęć w szkole- konsultacje i zajęcia rewalidacyjne. 

1. Każdy nauczyciel zajmuje swoją  (wyznaczoną) salę lub gabinet. 

2. Przed wejściem do szkoły każda osoba (nauczyciel, inny pracownik, uczeń, 

rodzic) ma obowiązek zdezynfekowania rąk. 

3. W miejscach wspólnych (korytarz, toaleta) nauczyciel i uczeń zasłania usta i nos. 

4. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsca w bezpiecznej odległości od siebie uczeń  

i nauczyciel może zdjąć osłonę nosa i ust. 

5. Zajęcia odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

6. Do szkoły może przyjść tylko uczeń i pracownik zdrowy. 

7. Nie wolno przychodzić do szkoły, gdy przebywa się na kwarantannie lub  ktoś  

z domowników przechodzi kwarantannę we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

8. Nauczyciel umawia się z uczniem na zajęcia drogą telefoniczną lub mailową. 

9. Salę należy po każdych zajęciach wywietrzyć, a jeśli zajęcia trwają dłużej niż  

1 godzinę, wywietrzyć przynajmniej raz w ciągu godziny. 

10. Po zajęciach pracownik obsługi lub nauczyciel dezynfekuje miejsce, które 

zajmował uczeń, oraz pomoce używane do zajęć. 

11. Uczeń korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów. 

12. Rodzic odprowadza ucznia do drzwi szkoły, nie wchodzi na teren szkoły, jeśli nie 

ma takiej potrzeby. 

13. W konsultacjach może uczestniczyć grupa max 12 uczniów, zajmujących miejsca 

w Sali oddalone od siebie o 1,5 m, wyznaczone przez nauczyciela. 

14. Osoby podejrzewane o to, że są chore zostaną odizolowane- szatnia chłopców w 

segmencie sportowym (dostęp do sanitariatów). 


