
Procedury dotyczące organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Wojska 

Polskiego w Mroczy obowiązujące od 1.09.2020 r. 

 

 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. 

 Zaleca się   zasłanianie ust i nosa w czasie wchodzenia do szkoły, przebywania 

w częściach wspólnych budynków ( korytarze, hol, toalety). Nakaz nie dotyczy sal 

dydaktycznych.  

 Rodzice/opiekunowie   udostępniają wychowawcom aktualne i dostępne kontakty 

(nr telefonu), które będą udostępnione  w dziennikach lekcyjnych, sekretariacie 

i świetlicy szkolnej. 

 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.  

 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). 

 Ogranicza się 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. 

 Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przyprowadzane są przez 

jednego opiekuna do drzwi sali zajęć. Bezwzględnie zabrania się przebywania 

rodziców/opiekunów w sali.  

 Dzieci do oddziału przedszkolnego Puchatków (najmłodsze) 

przyprowadzane powinny być w godzinach 7.30 -8.00, aby umożliwić 

sprawne i bezpieczne przemieszczanie się pozostałych grup i klas 

w częściach wspólnych. 



 Uczniowie klas I w miesiącu wrześniu (okres adaptacyjny) będą odprowadzani 

przez rodziców/ opiekunów w godzinach 8.00 – 8.10 do wyznaczonych  drzwi 

szkoły i  pod opieką nauczyciela udadzą się do sali lekcyjnej. Dzieci z klas I a i b 

wchodzą wejściami od strony ulicy lub orlika, uczniowie klasy I c wchodzą 

wejściem od szczytu szkoły. Uczniowie klas II i III wchodzą dowolnym 

wejściem w godzinach 8.00 – 8.10 i kierują się bezpośrednio do sali 

lekcyjnej, gdzie czeka nauczyciel. 

Powyższe zalecenia nie dotyczą dzieci objętych zorganizowanym dowozem. 

Na rozpoczęcie lekcji czekają w świetlicy szkolnej.   

 Uczniowie klas IV, którzy mają lekcje w budynku B, korzystają z wejść 

od strony ulicy lub orlika. Uczniowie klas V-VIII, przychodzący na lekcje 

informatyki do budynku A,  korzystają z wejścia w szczycie szkoły. 

 Uczniowie klas V-VIII, którzy mają lekcje w-f na hali widowiskowo-sportowej, 

wchodzą  bezpośrednio do hali wejściem od strony ulicy. 

  Uczniowie klas V-VIII, którzy mają lekcje w budynku C, korzystają 

bezwzględnie z ustalonych wejść.   

- klasy IV (przejścia w trakcie przerw) i kl. V – wejście od strony sali 

gimnastycznej; 

- klasy VI i VIII – wejście od strony orlika; 

- klasy VII – wejście od strony stadionu. 

 Uczniowie klas IV-VIII przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godz. 8.00 

i czekają na zewnątrz na rozpoczęcie lekcji. 

 Uczniowie dojeżdżający z klas IV-VIII mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 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). 

Wyznacza się następujące pomieszczenia – budynek B- p. 8;  

budynek C – p.102. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



 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. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. z zaleceniem 

wychodzenia na zewnątrz. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz lekcji w-f. 

 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. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,  która opracowuje odrębny 

regulamin   dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.    

 Biblioteka szkolna opracowuje odrębny regulamin korzystania przez uczniów 

z wypożyczalni z zachowaniem zasad  bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

 Spotkania z rodzicami należy organizować z podziałem na grupy.  

 Osoby z zewnątrz (interesanci) wchodzą do budynku A wejściem od szczytu 

szkoły. Do budynku C – wejściem od strony stadionu. 

 Rodzice na piśmie wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka. 

 Za brak przestrzegania procedur bezpieczeństwa przez ucznia przewidziane 

są kary regulaminowe, zapisane w statucie szkoły. W przypadku 

notorycznego uchylania się od przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

dyrektor szkoły powiadamia PSSE. 

  

 

Opracowano na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020 r. 


