
Szczegółowe rozwiązania organizacyjne wynikające z wytycznych MEiN, MZ i GIS 

aktualizacja procedury od dnia 18.01.2021 

 

W związku z powrotem klas I-III do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia 2021 r. 

wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć w szkole  

 

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

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub na kwarantannie. 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

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

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) zachowanie dystansu od pracowników szkoły oraz innego opiekuna z dzieckiem 

min. 1,5 m, 

c) opiekunowie powinni stosować środki ochronne, takie jak: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły. 

5. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (w tym po przyjściu do 

szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń 

zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium znajduje się w 

pomieszczeniu 7a), a rodzice/opiekunowie poinformowani o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

7. Rodzice / opiekunowie uczniów są zobowiązani do odbierania telefonów / e-maili ze 

szkoły / od nauczycieli. 

8. Obiady wydawane są tylko dla uczniów klas I-III. 

9. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły wprowadza się 

następujące zasady:  

a) Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali za wyjątkiem zajęć 

wychowania fizycznego i informatyki. Po lekcji sprzęt informatyczny i sportowy jest 

dezynfekowany. 

b) Uczniowie zostawiają okrycia wierzchnie w sali lekcyjnej - za wyjątkiem klas IIa, IIb, 

IIs, IIIa i IIIs, którzy korzystają z szafek szkolnych w szatni.  

c) W celu ograniczenia kontaktów między uczniami różnych klas, prowadzono korekty 

dotyczące rozpoczynania i kończenia zajęć dla poszczególnych klas. 

d) Harmonogramy tygodnia dla poszczególnych klas (godziny przychodzenia i 

wychodzenia ze szkoły, korzystania z szatni, korzystanie z przerw w przestrzeni 

wspólnej, korzystanie ze stołówki szkolnej) znajdują się w załączniku. 



e) przypadku rozpoczynania przez klasę zajęć 10 min później niż to wynika z planu 

nauczyciel prowadzący edukację wczesnoszkolną skraca uczniom o 10 min przerwę 

śródlekcyjną.  

f) W miarę możliwości zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach uczniów z danej 

klasy W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w świetlicy obowiązuje 

osłona ust i nosa.  

10. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie powinni wymieniać się 

między sobą. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Dzieci mogą spożywać napoje i posiłki przyniesione z domu we własnych pojemnikach.  

12. Biblioteka pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem Ustala 2 dni kwarantanny dla 

książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

13. Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest otwarty w dotychczas obowiązujących godzinach.  
 

Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły opracowane na czas trwania epidemii pozostają 

bez zmian 

 

 


