
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE:  

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek.  

3. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu .  

4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  

5. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych i podwyższonej temperatury dziecko jest izolowane do czasu zabrania go przez 

opiekunów.  

6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć.  

7. Uczniowie w miarę możliwości siedzą w osobnych ławkach.  

8.  Uczeń posiada własne podręczniki, przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

10. Uczniowie spędzają czas na przerwach z zapewnieniem utrzymania dystansu pomiędzy 

klasami. Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu.  

11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  Korzystanie 

przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie szkoły (plac 

przed wejściem, tereny trawiaste za szkołą) przy zachowaniu możliwie maksymalnej 

odległości.  

12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  

13. Uczniowie przychodzą do szkoły według harmonogramu (gdy w danym dniu zaczynają 

zajęcia od  pierwszej lekcji): 

Klasa I – 8.10 

Klasa II – 8.05 

Klasa III - 8.00 

Klasa IV – 7.55 

Klasa V – 7.50 

Klasa VI – 7.45 

Dziecko wchodzi do szkoły w maseczce,  pozostawia odzież wierzchnią i buty w szatni, 

następnie udaje się do klasy, gdzie oczekuje nauczyciel, uczeń w klasie zdejmuje maseczkę. 

14. Po zakończeniu zajęć uczniowie z poszczególnych klas w maseczkach opuszczają salę i z 

nauczycielem udają się do szatni. 

15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od 

rodziców.  

16. Personel i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami.  


