
Załącznik nr 1 

Procedura organizacji zajęć szkolnych w klasach I-III 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. 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. 

4. Ogranicza się  bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

5. Na przestrzeń wspólną szkoły, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły wyznacza się hol przy wejściu 

głównym  szkoły. 

6. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m, 

3) dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m, 

4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę 

ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce). 

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły. 

8. Uczniowie uczestniczą na zajęcia szkolne według ustalonego podziału godzin. Plan 

lekcji ułożony jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia uczniowie klas 

rozpoczynali zajęcia o różnej godzinie (8.00, 8.45). Uczniowie wchodzą do szkoły 

różnymi wejściami (kl. I – od strony boiska szkolnego, kl. II i III – wejściem głównym), 

co ma na celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas. 

9. Klasy I-III przebierają się na korytarzu w wydzielonych miejscach przy salach 

lekcyjnych, w których się uczą. (wieszaki) 

10. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.  

11. Ze względu na zasady reżimu sanitarnego należy bezwzględnie przestrzegać godziny 

przyjścia do szkoły zgodnej z podziałem godzin (nie należy przychodzić wcześniej, na 

terenie szkoły wszelkie skupiska i zgromadzenia są zabronione). 



12. Wyznacza się stałą salę lekcyjną dla danej klasy do której przychodzą nauczyciele 

prowadzący zajęcia (Wyjątek stanowią zajęcia z wychowania fizycznego. Umożliwia 

się przejście na salę gimnastyczną i salę zabaw). Zaleca się korzystanie z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym. Należy 

zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca się prowadzenie zajęć 

komputerowych w salach lekcyjnych. 

13. Obowiązuje zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości 

(lub ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi. Sale i węzły 

sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach (strefach). Każda 

klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali na poszczególnych piętrach. Numery sal 

przedstawiają się następująco: 

 

KLASA NUMER SALI WYCHOWAWCA STREFA 

1a 33 mgr B. Gawlińska II piętro 

1b 32 mgr R. Czech 

2a 13 mgr L. Kurtyka parter 

2b 14 mgr I. Sobel 

3a 26 mgr B. Duc I piętro 

3b 28 mgr U. Kusa 

 

14. Do klasy przyporządkowany jest stały nauczyciel-wychowawca, który pełni dyżur w 

swojej klasie. 

15. Nauczyciele uczący religii, języka angielskiego, nauczyciele wspomagający, 

nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe pracują w trybie stacjonarnym. 

Prowadzą zajęcia z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Po zakończeniu zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni 

dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. Zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań 

odbywają się w grupach jednooddziałowych według harmonogramów nauczycieli 

prowadzących. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne i  dodatkowe odpowiada 

za ucznia lub grupę uczniów (pełni dyżur). 

16. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni. Rekomenduje 

się wyjścia otwarte, np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu i zasad 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

18. W sali gimnastycznej, sali zabaw  używany sprzęt oraz sportowy oraz podłoga będą 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w razie możliwości po każdych zajęciach.  



19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli w klasach są  

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

20. 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 sytuacjach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki i rzeczy. 

21. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

 

§ 2 

Organizacja pracy biblioteki 

1. W bibliotece obowiązuje noszenie maseczek (przyłbic). Godziny pracy biblioteki 

ustalone przez bibliotekarza określone są w odrębnym grafiku. 

2. Pomieszczenie biblioteczne będzie wietrzone na bieżąco. Powierzchnie, z którymi 

stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty będą regularnie czyszczone. 

3. Do momentu odwołania stanu epidemii zawiesza się wolny dostęp do zbiorów. 

Wypożyczane książki podaje bibliotekarz. 

4. W bibliotece – przy biurku – może przebywać tylko jeden czytelnik. Należy zachować  

- w miarę możliwości – bezpieczną odległość (minimum 1,5 m) pomiędzy 

bibliotekarzem i czytelnikiem. 

5. Książki zwracane, po odpisaniu z konta, odkładane są do kartonów z zaznaczoną datą 

zwrotu i przechowywane w kwarantannie. Po upływie trzech dni wracają na półki i 

mogą być udostępniane. 

 

 

§ 3 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

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

grupach uczniów z danej klasy. Ze względu na ograniczoną do minimum 

możliwość kontaktowania się dzieci z pozostałymi klasami zaleca się, by na 

świetlicę uczęszczały w szczególności dzieci osób zatrudnionych w służbie 

zdrowia, zaangażowanych w walkę z pandemią,  dzieci z niepełnosprawnościami 



oraz dzieci mającymi specyficzne warunki domowe. Grupy  korzystają  z dwóch 

przypisanych do tych pomieszczeń toalet. 

2. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji regularne mycie rak wodą z mydłem.  

3. Na świetlicy 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. 

4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

5. Spożywanie swojego posiłku przez dzieci odbywa się w przeznaczonym do tych 

celów stoliku. 

6. Każdy uczeń ma wyznaczone miejsce (wieszak) do przechowywania swoich ubrań 

oraz plecaka. 

7. Grupy mogą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu 

na terenie przyszkolnym placówki przy zachowaniu bezpiecznego dystansu 

pomiędzy sobą.  

8. W czasie grupowych wyjść uczniowie nie ustawiają się w pary, lecz ustawiają się 

w rzędzie a zarazem zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu 

między sobą. 

 

 

Wydawanie posiłków: 

Obiady dla uczniów klas I-III wydawane są na jadalni w dwóch pomieszczeniach 

przedzielonych ścianą w następujących godzinach: 

- kl. 1 – godz. 11.15 

- kl. 2 – godz. 12.30 (wyjątek kl. 2a – czwartek        godz. 11.00) 

- kl.3 – godz. 11.30 

Dopuszcza się samoobsługę uczniów z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego pod 

nadzorem kierownika i wychowawcy świetlicy. 

 

Pozostałe wytyczne w sprawie: 

 wprowadzenia procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły  - Zarządzenie nr 

21/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców 

Węgierskiej górki w Węgierskiej Górce; 

 wprowadzenia procedury przeprowadzania dezynfekcji  - Zarządzenie nr 20/2019/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej górki 

w Węgierskiej Górce; 



 wprowadzenia procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów 

choroby COVID-19  - Zarządzenie nr 19/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej górki w Węgierskiej Górce; 

 wprowadzenia procedury bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków  - 

Zarządzenie nr 16/2019/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Obrońców Węgierskiej górki w Węgierskiej Górce. 

 


