
Załącznik  2 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2020/2021 z dnia 31.08.2020 r. 

 

Procedura pobytu uczniów w szkole/w sali dydaktycznej 

 

1. Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.00 i trwają do 15.10. 

2.  Przerwy między lekcjami wynoszą 10 minut. 

3. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce ( dozowniki 

przy wejściach do szkoły). 

4. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek/przyłbic podczas wchodzenia 

i wychodzenia ze szkoły, przerw, w toaletach i w szatni. 

5. Zaleca się uczniom spędzanie przerw na boisku/podwórku przed szkołą. 

6. Na izolatkę (z dostępem do wyjścia ewakuacyjnego bez przecinania się dróg  

w razie stwierdzenia zakażenia wirusem) wyznacza się pomieszczenie - siłownia 

dziewcząt. 

7. Nauczyciel/ wychowawca ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy 

warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu. 

8. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, 

nauczyciel/wychowawca ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem 

usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się 

w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić uczniów z sali  

i powiadomić dyrektora. 

9. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca prowadzący zajęcia wietrzy 

salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia  

w godzinnych odstępach czasowych. 

10. Jedna grupa uczniów/klasa powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali 

lekcyjnej. 

11. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, 

szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie  

i po powrocie ze świeżego powietrza. 

12. Po zajęciach, przy zmianie klasy dyżurni klasowi obowiązkowo dezynfekują 

stoliki i klamki. 

13. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia 

przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być 

przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich. 

Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy 



dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności 

dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły. 

14. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

15. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów słownych 

warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku 

szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

16. Podczas wychodzenia grupy uczniów z sali uczniowie zobowiązani  

są do zachowania minimum 1,5 metra odległości od innych uczniów. Nauczyciel 

zobowiązany jest do egzekwowania spokojnego wychodzenia z sali/budynku 

szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

17. Nauczyciele przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny 

między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m. 

18. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. 

Uczeń zobowiązany jest do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych  

w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory  

i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji. 

19. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów 

medycznych ani podawać lekarstw. 

20. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka, kaszel, duszność, itp.) należy odizolować  

go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

21. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę 

pielęgniarki szkolnej. 

22. Pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe  rękawiczki, maseczki/ przyłbice. 

23. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy  

i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, 

odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem uczniów. 

 


