
Zasady organizacji zajęć lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych w Szkole

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej 

w okresie epidemii COVID-19

W  celu  zapewnienia  jak  najlepszego  bezpieczeństwa  i  ochrony  przed

rozprzestrzenianiem  się  COVID-19  w  szkole  obowiązują  specjalne  procedury

bezpieczeństwa. Rodzice i pracownicy szkoły muszą mieć świadomość, że jednostka

funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. 

1. Szkoła będzie realizować zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w reżimie sanitarnym

zgodnie z zaleceniami Sanepidu. 

2. Nauczyciele będą prowadzić lekcje w formie tradycyjnej, a w przypadku zaleceń

Sanepidu w formie hybrydowej lub zdalnej.

3. Do  szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  zdrowe,  bez  objawów

chorobowych, które mogłyby sugerować chorobę zakaźną COVID-19 – należą do

nich  objawy  zakażenia  górnych  dróg  oddechowych  takie  jak:  katar,  kaszel,

duszności, podwyższona temperatura, biegunka.

4. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi

objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną. 

5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

6. Uczniowie i  nauczyciele powinni  posiadać maseczki  ochronne bądź przyłbice.

Środki  ochrony obowiązują podczas przebywania  w przestrzeni  wspólnej  (np.

korytarz, szatnia, toaleta, biblioteka, stołówka).

7. Uczniowie  i  nauczyciele  mają  prawo  zdjąć  maseczkę/  przyłbicę  po  zajęciu

miejsca w sali lekcyjnej.

8. Uczniowie nie powinni przemieszczać się po sali lekcyjnej, a przypadku potrzeby

kontaktu z nauczycielem winni zasłonić usta i nos. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

10. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.



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

potrzeby także w czasie zajęć.

12. Przerwy lekcyjne organizowane są zgodnie z planem zajęć lekcyjnych dla klas

IV-VIII.  W  klasach  edukacji  wczesnoszkolnej  przerwy  odbywają  zgodnie  z

poleceniami nauczycieli w godzinach niepokrywających się z godzinami przerw

klas starszych.

13. W szkole obowiązują sektory, w których uczniowie będą spędzać przerwy:

- kl. I-III – górny korytarz, sala gimnastyczna lub boisko szkolne, jeżeli nie odbywają

się tam inne zajęcia;

- kl. IV – korytarz przy sali nr 17;

- kl. V – korytarz  przy sali gimnastycznej

- kl. VI – korytarz przy pokoju nauczycielskim

- kl. VII – korytarz przy sali nr 23

- kl. VIII- korytarz przy sali gimnastycznej

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na  

      świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu.

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

      czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej  

      możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

      uczniami.

17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczeń nie powinien 

      uczestniczyć  w  zajęciach  lekcyjnych.  Rodziców  zobowiązuje  się  do

powiadomienia  wychowawcę klasy.

19. Jeżeli dziecko podczas lekcji przejawia niepokojące objawy choroby – nauczyciel

      informuje dyrektora szkoły, a uczeń zostaje odizolowany w odrębnym     

      pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O  

      zaistniałym fakcie informuje się rodziców/opiekunów, których zobowiązuje się do 

      pilnego odebrania dziecka ze szkoły.



20. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły, a jeżeli nie mogą

odebrać, proszeni są o pilny kontakt.

21. Po zakończonych zajęciach uczniowie w maseczkach/przyłbicach udają się w 

      określone miejsca zgodnie z dalszym harmonogramem dnia (zajęcia kolejne,  

       zajęcia pozalekcyjne, świetlica, dom).

22. Przed zajęciami pozalekcyjnymi uczeń zobowiązany jest do oczekiwania na 

      nauczyciela pod wskazaną salą z zachowaniem obowiązującego reżimu 

      sanitarnego.

23.  Na  terenie  szkoły,  zarówno  podczas  lekcji,  jak  i  przerw,  obowiązują  ogólne

zasady  higieny  (częste  mycie  rąk,  zakrywanie  nosa  i  ust,  ochrona  podczas

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


