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  Organizacja zajęć dla klas I-III 
w Szkole Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach  

od 18 stycznia 2021 r. zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS 

 

Informacja dla rodziców 

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 lub w izolacji. 

2. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma 

ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

3. W zależności od sytuacji epidemicznej na terenie powiatu i kraju przed wejściem ucznia do szkoły 

upoważnieni pracownicy zmierzą mu temperaturę. Wysokość graniczną temperatury wyznaczył 

GIS (dla termometrów bezdotykowych wynosi 38ºC). 

4. Uczniowie powinni nosić maseczki (lub inną indywidualną osłonę nosa i ust) w częściach 

wspólnych szkoły, tj. na korytarzach podczas przerw z inną klasą, a także w przestrzeni publicznej 

– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.  

5. 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.  

6. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.  

7. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do szkoły. W szczególnych 

przypadkach mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) 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). 

8. Zasady odbioru dzieci ze szkoły:  

a) rodzice oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły, zachowując dystans 1,5 m.   

b) w przypadku dziecka przebywającego w świetlicy opiekun zgłasza odbiór dziecka 

dyżurującemu przy wejściu do szkoły pracownikowi, czekając na wyjście dziecka na zewnątrz. 

9. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone 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 (korytarz przy salach klas pierwszych oraz wejście do szkoły od 

strony parkingu). 

10.  W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w tym w szczególności temperatura powyżej 38ºC, kaszel) uczeń zostanie 
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odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), a w przypadku większej liczby uczniów 

– w sali zapewniającej min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną 

niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem 

transportu. 

11.  Uczniowie powinni zachować dystans między sobą, szczególnie w miejscach wspólnych, tj. na 

korytarzach, w świetlicy, podczas spożywania posiłków.  

12.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie 

zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

13.  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. 

14.  Nauczyciel wychodzący z sali po skończonej lekcji otwiera okna lub zleca ich otwarcie dyżurnym. 

Części wspólne (korytarze) wietrzone są przez pracowników obsługi co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15.  Organizacja przerw: 

a) W szkole rezygnuje się z dzwonków sygnalizujących początek i koniec lekcji.  

b) Nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

nie rzadziej niż co 45 min., dbając jednak o to, by nie zaburzać znacząco planu lekcji. 

c) W czasie przerw, o ile pozwoli na to pogoda, uczniowie przebywają na boisku szkolnym oraz 

na wyznaczonym terenie wokół szkoły (plac zabaw). 

d) Ponieważ klasy sąsiadują ze sobą, uczniowie w czasie przerw w dniach niesprzyjającej pogody 

(lub w razie nałożenia się przerw) przebywają w wyznaczonej części szkoły zgodnie 

z wyznaczonym planem. 

16.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, ograniczeniu ulegają ćwiczenia i gry kontaktowe.  

17.  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 nauczyciel sprawujący opiekę pilnuje, aby dzieci 

nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.  

18.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Szczegółowe zapisy dotyczące zasad pracy świetlicy znajdują się w Regulaminie 

pracy świetlicy.  

19.  Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole (również przez inne podmioty) 

obowiązują zasady określone przez GIS, MEN i MZ dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

20.  W bibliotece szkolnej obowiązują wprowadzone obostrzenia – szczegółowe zapisy 

w Regulaminie pracy biblioteki szkolnej. 

21.  Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego dowozu do szkoły odbywa się na zasadach 

obowiązujących w transporcie publicznym, co oznacza, że należy zakrywać usta i nos. 


