
Organizacja zajęć w PSP SRKAK i LO w trakcie                                       

pandemii koronowirusa COVID-19 

  

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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. Opiekunowie nie wchodzą do budynku 

szkolnego. 

3. Wchodząc do szkoły uczeń dezynfekuje ręce, poddany jest badaniu 

temperatury oraz ma zachować dystans 1,5m. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania  i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Uczeń zawsze zajmuje to samo miejsce w sali. 

6. Po zajęciu miejsca uczeń przygotowuje niezbędne materiały oraz 

przybory na swoim stoliku. 

7. Zabrania się przynoszenia zabawek oraz niepotrzebnych 

przedmiotów. 

8. Zabrania się przekazywania przyborów między uczniami. 

9. Sale lekcyjne i korytarze wietrzone są przynajmniej raz na godzinę 

10. Uczniowie uczą się przez cały dzień w jednej sali. Tylko zajęcia 

informatyki, języka niemieckiego i lekcje wf odbywają się w innych 

wskazanych salach. 

11. Lekcje wf odbywają się w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu. 

12. Przerwy uczniowie spędzają na zewnątrz budynku, na 

korytarzu szkolnym lub w sali, zgodnie z przypisanym do danej klasy 

miejscem spędzania przerw. 

  

Klasa 1a – świetlica 

Klasa 2a – korytarz na parterze 



Klasa 3a – sala 7 

Klasa 4a – korytarz na pierwszym piętrze 

Klasa 6a – sala nr 9 

Klasa 3LO – korytarz na drugim piętrze 

  

13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich 

uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż co 45 min. 

14. W przypadku pojawienia się u ucznia objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, uczeń podlega izolacji w obecności opiekuna w 

odrębnym pomieszczeniu, którym jest gabinet pielęgniarki. 

15. O powyższej sytuacji pracownik szkoły powiadamia dyrektora 

szkoły, a za jego pośrednictwem – rodzica lub opiekuna prawnego, 

który ma obowiązek natychmiastowego odebrania dziecka. 

16. Wezwany rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek pojawić 

się przed wejściem szkoły od strony podwórka szkolnego i 

powiadomić o swoim przybyciu sekretariat szkoły. Po przekazaniu 

stosownej informacji, uczeń wraz z opiekunem udają się do 

wskazanego wejścia. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w 

razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy 

wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

18. Posiłki uczniowie spożywają w wyznaczonych salach. 

19. Posiłki wydawane są w jednorazowych pojemnikach, 

jednorazowe sztućce wydawane są przez obsługę. 

20. Po posiłku stoły i krzesła są dezynfekowane. 

 

 


