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Organizacja zajęć w Zespole Szkół Publicznych w Zembrzycach: 

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (katar, kaszel, gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Uczniowie przyprowadzani pod szkołę i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

Przy wejściu do budynku szkoły uczeń dezynfekuje ręce oraz w drodze do szatni, podczas 

przebierania się i w drodze do klasy ma obowiązek nosić maseczkę lub przyłbicę. 

Uczniowie podczas przerw na korytarzach mają obowiązek nosić maseczkę lub przyłbicę 

(wyjątek stanowi spożywanie posiłków).  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci klasy I przez pierwszy tydzień tj. od 02.09.2020- 

07.09.2020r. mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

b) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

Uczniowie nie zapisani na świetlicę, nie mogą przebywać na terenie szkoły wcześniej niż 

7:45. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 

do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. W przypadku 

potrzeby rozmowy  rodzica z nauczycielem, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania.  

Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby. 

Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora Zespołu Szkół 

w Zembrzycach służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 

Uczeń wskazujący na stan chorobowy  nie zostanie wpuszczony na teren placówki 

(w przypadku młodszych dzieci odbieranych przez rodziców, zostanie odizolowany na czas 

przybycia rodzica do szkoły).  

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności katar, gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły. 



Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce).  

Uczniowie podczas przerw przebywają w wyznaczonych miejscach: 

- uczniowie klas I-III – korytarz 1 piętro bez możliwości zmiany korytarza 

- uczniowie klas IV-VIII korytarz gimnazjum. 

Na korytarzu II piętra przebywają uczniowie, którzy mają religię/ plastykę/ geografię (sale 

9,10,11) 

Do sali komputerowej uczniowie przychodzą po dzwonku na lekcję. 

Po wejściu do sali, uczeń zajmuje swoje stałe miejsce w danej klasie. 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem 

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

W toalecie przebywa tyle uczniów ile jest dostępnych kabin. 

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, w tym w czasie przerw (zależne od warunków pogodowych): 

I-V – boisko sportowe   

VI- VIII – przy wejściu głównym 

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

Korzystanie z toalety podczas lekcji jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach 

z zachowaniem środków ostrożności. 

Dziecko podczas kaszlu oraz kichania jest zobligowane do zakrycia usta i nosa zgiętym 

łokciem i chusteczką, a  następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza 

i umyć ręce. 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Przy wejściu głównym znajdują się  numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety.   

W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków 

przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego 

spożycia posiłku.  

Pod nadzorem nauczyciela uczniowie mogą korzystać z dystrybutorów wody pitnej 

znajdujących się na korytarzach oraz jadalni.  


