
Procedura organizacji zajęć w SP 24 

w okresie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

1. Przed wejściem do sali uczeń myje ręce w ciepłej wodzie z mydłem, zgodnie z 

obowiązującą instrukcją.  

2. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

3. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m – w 

miarę możliwości: 1 uczeń – 1 ławka szkolna. 

4. Po zajęciu wyznaczonego, stałego miejsca w sali lekcyjnej uczniowie nie 

mają obowiązku zasłaniania nosa i ust. 

5. Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję o stosowaniu osłony nosa i ust 

podczas lekcji. 

6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się między sobą podręcznikami, zeszytami, przyborami szkolnymi.  

7. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły przedmiotów, z których nie korzysta 

podczas zajęć.  

8. Z sali, w której przebywa klasa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane po ich użyciu przez wyznaczonego pracownika 

szkoły. Nauczyciel zgłasza potrzebę dezynfekcji wyznaczonemu pracownikowi. 

9.  Klasa, w której przebywają uczniowie wietrzona jest, co najmniej raz na 

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

10.  Wychowawcy klas I-III samodzielnie podejmują decyzję o czasie przerw dla 

swojego oddziału w taki sposób, by nie kolidowały z harmonogramem przerw 

klas IV-VIII. 

11.  Klasy spędzają przerwy pod nadzorem nauczycieli dyżurujących w 

wydzielonych strefach przed salami lekcyjnymi.  

12.  Po zajęciach powierzchnie użytkowe w klasach (blaty, klamki, poręcze, 

włączniki światła, klawiatury i myszy komputerowe, itp.), sprzęt i rzeczy 

używane przez dzieci oraz nauczycieli są dezynfekowane. 

13.  Zajęcia aktywności fizycznej organizowane są w sali gimnastycznej lub na 

boisku szkolnym. 

14. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte i 

zdezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi. 



15. Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły odbywa się przy zachowaniu zmianowości grup i 

dystansu pomiędzy nimi. 

16. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika 

obsługi. 

17. Ogranicza się wyjścia poza teren szkoły. 

18. W sytuacji zejścia na posiłek uczniowie wychodzą z sali lekcyjnej i udają się 

pod opieką wyznaczonego nauczyciela według ustalonego harmonogramu 

(Patrz: „Procedura korzystania ze stołówki szkolnej”)  

19. Uczniowie w sali pracują pojedynczo.  

20. Uczniowie często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

21. Wszyscy uczniowie przed lekcją informatyki i wychowania fizycznego 

mają obowiązek zdezynfekować ręce. 

22. Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez uczniów 

twarzy podczas kichania czy kasłania.  

23. W przypadku, gdy uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy 

choroby, należy zastosować „Procedurę postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażeniem COVID-19”  

 


