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Procedura dotycząca organizacji pracy w trybie stacjonarnym  

w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1-3  

w podwyższonym reżimie sanitarnym  

w czasie epidemii COVID-19  

obowiązujące od 18.01.2021r. 

 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę 

nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

2. W miarę możliwości zostanie ograniczone 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. 

3. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość. 

4. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, 

która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się 

uczniów na terenie szkoły m.in.: 

1) dzieci oddziałów przedszkolnych korzystają z wyznaczonej i stałej sali na 

terenie budynku szkoły i oddzielnej szatni oraz wejścia nr 3, 

2) uczniowie klas 1 – 3 korzystają z wyznaczonej i stałej sali na terenie 

budynku szkoły i oddzielnej szatni, 

3) uczniowie klas 1b, 2a, 2b, 3a korzystają z wejścia nr 1, uczniowie klas 1a, 

3b korzystają z wejścia nr 3. 

5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 

przebywania w szkole nie ma możliwości lub ma ograniczoną do minimum 

możliwość kontaktowania się z pozostałymi uczniami. 

6. Nauczyciele tworzą indywidualny harmonogram tygodnia uwzględniający 

m.in.: 

1) godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

2) korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min.), 

3) korzystanie ze stołówki szkolnej, 

4) zajęcia na sali gimnastycznej i boisku. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie w miarę 

możliwości powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po 
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przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

8. 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. 

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

9. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte np.: park, las, tereny 

zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. 

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, nauczyciel rezygnuje z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. 

11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w 

grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.  

12. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno – higieniczne, 

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno 

odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość 

między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między 

stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od 

powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest 

czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.   

13. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców.  
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