
PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ

NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE

w LUBINIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
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ZASADY OGÓLNE

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych,
sugerujących infekcję dróg oddechowych, którzy nie są objęci kwarantanną
lub izolacją domową.

2. W czasie pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

3. W czasie przebywania w częściach wspólnych szkoły (szatnie, korytarze, hol
itd.) uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta.
Maseczki dla uczniów zapewniają ich rodzice/prawni opiekunowie.

4. Uczeń nie przynosi ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów z domu (poza
podręcznikami, zeszytami, piórnikiem, śniadaniem).

5. Dzieci młodsze przyprowadzane są przez rodziców/prawnych opiekunów i
odbierane za drzwiami wejściowymi (wejście główne przy gabinecie
pielęgniarki) przez pracowników szkoły. Opiekunowie zobowiązani są do
zachowania dystansu 1,5 m od innych odprowadzających i pracowników
szkoły.

6. Obecność w placówce osób dorosłych (niebędących pracownikami szkoły)
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej jest możliwa wyłącznie w istotnych
sprawach, po dezynfekcji rąk i z zastosowaniem środków ochrony nosa i ust,
po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

7. Uczniowie starsi po wejściu do szkoły (klasy 4-6 wejście drzwiami
rozsuwanymi od strony przystanku autobusowego; klasy 7-8 wejście boczne
przy szatni od strony boiska) dezynfekują ręce i udają się bezpośrednio do
sali lekcyjnej. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.

8. Uczniowie przerwy spędzają wyłącznie z kolegami i koleżankami z klasy,
w oznaczonym dla danej sali fragmencie korytarza. W łazienkach nie może
przebywać jednocześnie więcej niż 4 uczniów.

9. Zajęcia dodatkowe odbywają się na prośbę rodziców/ prawnych opiekunów,
wyrażoną pisemnie.

10.W czasie lekcji uczniowie stosują się do instrukcji nauczycieli.



11.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują
się na stanowisku, które zajmuje. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

12.W czasie zajęć nauczyciel, w miarę możliwości i potrzeb, może używać
rękawiczek i maseczek.

13.W salach obowiązuje zakaz używania sprzętów/pomocy, które nie mogą być
dezynfekowane.

14.W trakcie prowadzenia zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania
telefonów komórkowych.

15.Podczas lekcji uczniom należy zapewnić maksymalną przestrzeń osobistą.
16.Sale muszą być wietrzone jak najczęściej, minimum co 45 minut przez co

najmniej 5 minut.
17.Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą realizować zajęcia na świeżym

powietrzu na terenie szkoły (boisko szkole).
18.Ograniczać należy aktywność dydaktyczną sprzyjającą bliskiemu kontaktowi

pomiędzy uczniami.
19.Wyjścia poza teren szkoły mogą być organizowane wyłącznie dla grup

klasowych.
20.W przypadku wystąpienia objawów choroby u ucznia lub nauczyciela, należy

bezzwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły, który wskaże
pomieszczenie do izolacji i podejmie kolejne działania.

21.U ucznia z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszności), po
sprowadzeniu do izolatki dokonuje się pomiaru temperatury ciała
termometrem bezdotykowym i bezzwłocznie powiadamia się rodziców/
prawnych opiekunów.

22.Potwierdzenie zakażenia wirusem COVID-19 ucznia, nauczyciela, pracownika
szkoły pozytywnym wynikiem testu jest podstawą do (za zgodą organu
prowadzącego i po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego w
Lubinie) zawieszenia zajęć danej klasy, etapu edukacyjnego lub szkoły i
przejściem na nauczanie hybrydowe bądź zdalne.

PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY / OPUSZCZANIE SZKOŁY
● Uczniowie klas 1-3 z pierwszej zmiany, po przebraniu się w szatni,

samodzielnie udają się do sali lekcyjnej, gdzie oczekuje na nich od
godz. 7.15 nauczyciel (nauczyciel i dzieci mają obowiązek noszenia
maseczki w szatni, na holu). Uczniowie drugiej zmiany przychodzą do
szkoły i oczekują na wychowawcę w wyznaczonym przez niego
miejscu, 15 minut przez rozpoczęciem lekcji i nie wcześniej. Nauczyciel
po zebraniu całej klasy, przechodzi z dziećmi do szatni a następnie do
sali lekcyjnej (nauczyciel i dzieci mają obowiązek noszenia maseczki w
szatni, na holu).



● W czasie przemieszczania się z szatni do sali lekcyjnej i z sali lekcyjnej
do szatni, uczniowie ustawiają się gęsiego, w bezpiecznej odległości
między poszczególnymi osobami, w tym czasie pozostają w
maseczkach.

● W czasie drogi z szatni do sali lekcyjnej, nauczyciel z drugiej zmiany
odbiera ze świetlicy uczniów ze swojej klasy.

● Po zakończonych zajęciach lekcyjnych, nauczyciel sprowadza dzieci
do szatni. Dzieci, które po zakończonych zajęciach idą do domu,
ubierają się i są przekazywane rodzicom, dzieci korzystające ze
świetlicy są odprowadzane do świetlicy.

● Uczniom pierwszej zmiany, uczniom niepełnosprawnym – jeżeli jest
taka potrzeba - pomagają się przebrać pracownicy obsługi oraz
dyżurujący nauczyciel (rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą pomóc
swojemu dziecku przebrać się w szatni a następnie przekazują dziecko
pracownikowi obsługi i opuszczają szkołę). Uczniom drugiej zmiany
pomagają przebrać się wychowawcy, jeżeli jest taka potrzeba.

● Uczniowie klas starszych wpuszczani są do części dydaktycznej szkoły
od godziny 7.15 a na kolejne lekcje po dzwonku na przerwę.

ZAJĘCIA LEKCYJNE
● W czasie trwania zajęć lekcyjnych uczniowie mogą zdjęć maseczki,

chyba że rodzice zadecydują inaczej.
● W czasie trwania zajęć lekcyjnych nauczyciele mogą korzystać z

maseczek i rękawiczek.
● Nauczyciele języka angielskiego i religii, w klasach 1-3 zobowiązani są

do noszenia maseczki w czasie każdych zajęć w poszczególnych
klasach.

● W czasie trwania zajęć, należy często wietrzyć sale lekcyjne oraz
przypominać uczniom o myciu rąk.

● W czasie korzystania z części wspólnych – wyjście do sklepiku, toalety
uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki. Do sklepiku, toalety,
biblioteki nauczyciel wypuszcza TYLKO JEDNEGO UCZNIA i dopiero
po jego powrocie następnego.

● W czasie zajęć uczniowie korzystają tylko ze swoich podręczników,
zeszytów i przyborów szkolnych. Nie przynoszą do szkoły żadnych
zabawek ani innych przedmiotów.

● Nauczyciel w czasie zajęć wykorzystuje tylko te pomoce dydaktyczne,
które nadają się do dezynfekcji.

● Przed rozpoczęciem zajęć w sali komputerowej uczniowie
bezwzględnie muszą umyć lub zdezynfekować ręce.



WYCHOWANIE FIZYCZNE
● Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie powinni w szatni, umyć ręce

ciepłą wodą z mydłem lub zdezynfekować.
● Po wyjściu z szatni klasy przebywają w wyznaczonych strefach.
● W miarę możliwości/odpowiedniej pogody zajęcia powinny odbywać

się na boiskach szkolnych lub na  stadionie miejskim.
● Nauczyciel rozpoczyna lekcję od udzielenia uczniom instruktażu i

informacji o zachowaniach bezpiecznych ze względu na
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

● W czasie zajęć wychowania fizycznego korzysta się tylko ze sprzętu,
który nadaje się do dezynfekcji. Po zakończeniu zajęć, nauczyciel
zgłasza pani porządkowej z bloku sportowego, z jakiego sprzętu
korzystali uczniowie , aby można go było zdezynfekować.

● W czasie zajęć należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
uczniowie powinni posiadać indywidualny zestaw przyborów do
ćwiczeń (uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami).

● Sale gimnastyczne dezynfekowane są po zakończeniu zajęć w danym
dniu.

ŚWIETLICA SZKOLNA
● Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów, których rodzice dopełnili

formalności związanych z przyjęciem dziecka do świetlicy.
● W czasie pobytu w świetlicy uczeń objęty jest stałym dozorem i opieką

nauczyciela.
● Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel udziela uczniom instruktażu i

informuje o zachowaniach bezpiecznych ze względu na
rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych.

● W świetlicy korzysta się z zabawek i pomocy, które nadają się do
dezynfekcji. Po zakończeniu zajęć nauczyciel zamykający świetlicę
informuje panią porządkową, które przybory i pomoce należy
zdezynfekować.

● Zajęcia świetlicowe odbywają się: w dużej sali świetlicowej, sali przy
jadalni, sali 106 oraz, w miarę możliwości, na boisku szkolnym i na
placu zabaw. Sale powinny być często wietrzone przynajmniej co
godzinę, a uczniom przypomina się o częstym  mycie rąk.

● Sprzęt na boisku i placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć
świetlicowych jest regularnie czyszczony z użyciem detergentów lub
środków dezynfekujących.

● Obiady – nauczyciel świetlicy zabiera ze sobą do jadalni tylko taką
liczbę dzieci, dla których są przygotowane miejsca.



STOŁÓWKA SZKOLNA
● Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce

odpowiedzialni są wychowawcy świetlicy lub pracownik obsługi.
● Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie

zmianowym , zgodnie z ustalonym harmonogramem.
● Wychowawca świetlicy lub pracownik obsługi może wejść z uczniami

do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:
- poprzednia grupa wyszła ze stołówki,
- pracownik obsługi zdezynfekował blaty stołów,
- pomieszczenie zostało wywietrzone.

● Przed wejściem do stołówki obowiązuje dezynfekcja lub mycie rąk.
● Uczniowie zajmują tylko wyznaczone miejsca, maksimum 2 osoby

przy stoliku.
● Dzieci w jadalni mają założone maseczki, ściągają je tylko przy

spożywaniu posiłku. W czasie poruszania się po jadalni dzieci powinny
zachować odpowiedni dystans.

● Posiłki i sztućce wydaje jedna osoba zaopatrzona w maseczkę i
rękawiczki.

● Posiłki podawane są na talerzach umytych w temp., minimum 60℃ z
dodatkiem detergentów lub wyparzonych.

ZAJĘCIA DODATKOWE
● Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ZDW, ZKK, zajęcia

sportowe, koło plastyczne i inne, odbywają się dla uczniów chętnych,
po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów z
zachowaniem zasad obowiązujących na zajęciach dydaktycznych.

BIBLIOTEKA SZKOLNA
● Biblioteka jest czynna w ustalonych godzinach pracy, mogą z niej

korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy zamawiają książki
telefonicznie, przez sekretariat.

● Uczniowie korzystający z biblioteki zobowiązani są do mycia bądź
dezynfekcji rąk.

● W bibliotece mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby
wypożyczające, w strefie dostępnej dla użytkowników (oznaczenie na
podłodze).

● Ogranicza się swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla
czytelników.

● Oddane książki należy odkładać w wyznaczonym miejscu - pudełko na
blacie.



● Książki i inne materiały biblioteczne oddane przez użytkowników
przechodzą dwudniową kwarantannę w odizolowanych, oznaczonych
datą zwrotu pojemnikach.

● Czas przebywania w bibliotece skraca się na okres niezbędny do
wypożyczenia zbiorów.

● W czasie wypożyczania książek pracownik biblioteki zobowiązany jest
do noszenia maseczki  i rękawiczek.

● Bibliotek jest wietrzona co najmniej co godzinę.

REWALIDACJA I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
● Zajęcia ze specjalistami PPP odbywają się zgodnie z planem

zaakceptowanym pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.
● W czasie zajęć nauczyciel powinien korzystać z maseczki, w razie

potrzeby z rękawiczek , zachowując odpowiedni dystans, bez
bezpośredniego kontaktu z uczniami.

● W przypadku gdy w zajęciach uczestniczy więcej niż jedna osoba,
konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu.

● Po każdych zajęciach należy wywietrzyć i zdezynfekować
pomieszczenie, w których się one odbywały.

WSPOMAGANIE
● Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne, w czasie

zajęć zobowiązani są do przebywania w maseczce, w razie potrzeb w
rękawiczkach.

● Nauczyciele wspomagający w różnych klasach zobowiązani są do
dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem pracy z kolejną grupą dzieci.


