
Procedury dotyczące organizacji zajęć w okresie pandemii Covid – 19 

w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii 
 
 

§ 1 
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów 

 
1. 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. 

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. 
3. 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. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz części korytarza na parterze gdzie znajduje się 
szatnia, zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
- 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). 

5. Nauczyciel lub personel odbierający ucznia od rodzica powinien ocenić, czy jest ono 
zdrowe (nie ma objawów chorobowych). 

6. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami 
ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, 
maile, komunikatory  itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

7. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły,  
ze względu na stosowane procedury. 

8. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

9. Oddziały przedszkolne, klasy I, II, IV, VI wchodzą do szkoły głównym wejściem. Zajęcia 
tych oddziałów i klas odbywają się na parterze, w wyznaczonych, odrębnych salach. 
Uczniowie korzystają z toalet na parterze. 

10. Klasy V, VII, VIII wchodzą wejściem bocznym, ewakuacyjnym. Zajęcia tych klas odbywają 
się na piętrze, w wyznaczonych, odrębnych salach. Uczniowie korzystają  
z toalety na piętrze. 

11. Każda grupa ma przypisane odrębne miejsce na zmianę obuwia i odzież wierzchnią. 
12. 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 izolacyjnym, pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez 



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

13. 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. 

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się  
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. 

15. 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. 

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Podczas przerw i lekcji łączonych uczniom zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic. 
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
19. W sali gimnastycznej mogą przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 
20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
21. Nauczyciel w klasach I-II organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
22. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych 
od rodziców. 

23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali. 
 

§ 2 
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych 
 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 
zarażeniem. 

2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 
myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy). 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne, logopedyczne i rewalidacyjne 
zobowiązani są do używania maseczek lub przyłbic. 

4. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu 
odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz. 



5. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami  
z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne  
i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 
użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły  
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników  
w zakresie szerzenia się COVID-19. 

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela,  
oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu 
zajęć, a w miarę możliwości częściej. 

9. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia 
rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety  
i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  
z uczniami oraz nauczycielami. 

 
§ 3 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 
 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 
udostępniony na gazetce Samorządu Uczniowskiego i na stronie szkoły. 

2. Nauczyciel biblioteki określa liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać 
książki. 

3. Korzystanie ze zbioru podręcznego biblioteki będzie się odbywać w ograniczonym 
zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 

4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 
włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych 
co najmniej raz dziennie. 

5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  
i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

6. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do pudła, oznaczone datą zwrotu, 
odizolowane od innych egzemplarzy. 


