
Procedury przebywania uczniów w szkole, w tym w salach lekcyjnych 
i szatni.

W zajęciach nie może uczestniczyć uczeń,  który jest objęty kwarantanną lub izolacją  
albo ma  objawy choroby zakaźnej. 

1. Po wejściu do  wydzielonej strefy  każdy uczeń oczekuje na pomiar temperatury ciała.   
Nauczyciel,  z którym według harmonogramu będą odbywać się zajęcia,  przechodzi 
wraz z uczniem/ uczniami do wyznaczonej sali lekcyjnej, monitorując odległość 1,5 m 
od siebie. 

2. Przypomnienie przez nauczyciela  uczniom  o zasadach: 
a) mycia rąk i ich   dezynfekcji, 
b) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania zakrywać  usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucać  chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyć ręce),  

c) dezynfekcji lub umycia  rąk  po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami 
lub sprzętem, 

d) nienoszenia biżuterii w szkole  na rękach poniżej łokcia, pierścionków, zegarków, 
bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk, 

e) używanie w miarę możliwości osłony ust i nosa. 
f) wyrzucania zużytych jednorazowych  środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 
g) niekorzystania   podczas zajęć z telefonów, 
h) niezabierania  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

3. Unikania przebywania w budynku szkoły w  większych skupiskach uczniów w jednym 
pomieszczeniu. 

4. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów min. 1,5 m (1 uczeń – to  1 ławka 
szkolna). 

5. Posiadania przez ucznia  własnych przyborów i podręczników znajdujących się na  stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Niewymienianie się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

6. Wietrzenie  sali co najmniej, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,  
raz na godzinę.

7. Organizowania przez nauczyciela przerw dla swojej grupy, w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

8. Nadzór grupy przez nauczyciela podczas przerwy.
9. Możliwość    korzystania   z boiska szkolnego oraz przebywania  na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 
Wyjście ze szkoły na boisko szkolne tylko od strony południowej.

10. Zachowanie  odległości  podczas zajęć na świeżym powietrzu .
11. Odprowadzenie przez nauczyciela kończącego zajęcia grupy do szatni, monitorowanie  

odległości pomiędzy uczniami w drodze do szatni -  1,5 m od siebie.
12. Przypomnienie o zakazie wyjścia poza teren szkoły.  
13. Organizowanie przez szkołę  zajęć  świetlicowych dla uczniów, w związku z potrzebą  

zgłoszoną  przez rodziców.  
14. Zajęcia świetlicowe tylko w  świetlicy szkolnej.
15. W  przypadku  niestosowania  się  ucznia  do  wytycznych  obowiązujących  w  szkole

związanych z reżimem sanitarnym - lekceważenie dyscypliny, nauczyciel  zobowiązany
poinformować o takiej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów w celu  odbioru dziecka 
ze szkoły.  

  


