
 

Organizacja zajęć w szkole w związku z epidemią 

 

 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. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
Opiekunowie nie wchodzą do budynku szkolnego. 

 Wchodząc do szkoły uczeń ma zachować dystans min.1,5m, założyć maseczkę, 
którą można zdjąć dopiero w sali lekcyjnej. 

 Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania 
 i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Opiekunowie dzieci z klas 0 i I odprowadzający dzieci mogą wchodzić 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) po wejściu do szkoły opiekunowie muszą stosować maseczki lub przyłbice i 
zdezynfekować ręce. 

 

 Rodzice z dziećmi z oddziałów przedszkolnych  wchodzą do budynku od strony 
hali sportowej  przez dziedziniec szkolny. Należy zachować 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) po wejściu do szkoły opiekunowie muszą stosować maseczki lub przyłbice i 
zdezynfekować ręce. 

 Rodzice uczniów klas II  -  VIII nie wchodzą do szkoły. 

 Uczniowie klas II – VIII we wrześniu nie korzystają z szatni. 

 Uczniowie uczą się przez cały dzień w jednej sali. Tylko zajęcia informatyki i 
lekcje wf odbywają się w innych wskazanych salach. 

 Lekcje wf odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 

 Sale lekcyjne i korytarze wietrzone są przynajmniej raz na godzinę. 

 Uczniowie poruszają się w maseczkach po korytarzach szkolnych zgodnie z 
wyznaczonym ruchem (oznaczenia strzałkami).  



 Przerwy uczniowie spędzają według zasady: długie przerwy wyjście na zewnątrz 
budynku, pozostałe przerwy na korytarzu szkolnym lub w sali, wymiennie sale o 
numerach parzystych i nieparzystych. 

 Na korytarz wychodzą w maseczkach uczniowie uczący się w salach: 

 
1 przerwa  8.45-8.55  sale o nr parzystych 

2. przerwa 9.40-9.50 sale o nr nieparzystych 

3 przerwa 10.35-10.50 w sali lub możliwość wyjścia na teren koło szkoły 

4 przerwa 11.35-11.45 sale o nr parzystych 

5 przerwa 12.30-12.45 sale o nr nieparzystych ( przerwa obiadowa) 

6 przerwa13.30-13.45 sale o nr parzystych ( przerwa obiadowa) 

7 przerwa 14.30-14.40 uczniowie, którzy mają w planie  8 lekcję. 

 Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać w czasie przerw z terenu koło szkoły (od 
strony południowej). Wyjście dostępne będzie przez korytarz prowadzący do hali 
sportowej i główne wejście do nowego skrzydła szkoły. 
Uczniowie schodzą na przerwy według ustalonego kierunku, stosując zasadę 

kierowania się w prawo wychodząc ze swojej  sali lekcyjnej. 

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

 Nauczyciel I-III organizuje przerwy na świeżym powietrzu np. spacer, dziedziniec 
szkolny, plac zabaw. 

 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, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzic 
zobowiązany jest odebrać dziecko ze szkoły. 

 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 salach informatycznych uczniowie obowiązkowo używają jednorazowych 
rękawiczek. 

 Każdy uczeń posiada własny pisak do tablicy suchościeralnej. 

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

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  



 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a 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.  

 Uczniowie klas IV-VIII mogą przechodzić do drugiego  budynku tylko w celu 
korzystania ze stołówki szkolnej. 

 Stoły i krzesła w jadalni dezynfekowane są po każdej grupie. 

 Z jadalni zostają usunięte wazoniki i serwetki. Sztućce wydawane są 
bezpośrednio przez obsługę. 

 Systematycznie będą dezynfekowane ciągi komunikacyjne, powierzchnie 
dotykowe, poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, stoły, zabawki (drewniane i 
plastikowe), wyłączniki, pomieszczenia do przygotowania posiłków. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły. 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  stosuje 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

 


