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Procedura dotycząca lekcji, zajęć pozalekcyjnych oraz przerw  

w SP13 w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

 

 

1. Uczniowie wchodzą na teren szkoły oraz opuszczają go zgodnie z odpowiednią 

procedurą (wejścia oraz wyjścia z terenu SP13). 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego przypominania o podstawowych zasadach 

higieny oraz aktualnych regułach bezpieczeństwa w szkole. 

3. Z sal, gdzie prowadzone są lekcje, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować. 

4. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zadbać, by dziecko codziennie pojawiało 

się w szkole w świeżym ubraniu. 

5. W szkole obowiązuje stosowanie osłony ust oraz nosa, które dotyczy wszystkich 

przebywających na jej terenie w częściach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie, 

biblioteka). 

6. W czasie przerw spędzanych na placu szkolnym dopuszcza się możliwość zdjęcia 

osłony ust oraz nosa – przy zachowaniu właściwego dystansu między uczniami. 

7. Osłonę ust oraz nosa można zdjąć w momencie spożywania posiłku. 

8. Uczeń zawsze zajmuje to samo miejsce w sali, po czym – w czasie trwania lekcji – 

może zdjąć osłonę ust oraz nosa. 

9. Po zajęciu miejsca uczeń przygotowuje niezbędne materiały (w tym np. zeszyty 

i podręczniki) oraz przybory, które umiejscawia na ławce lub pozostawia w tornistrze 

(w celu późniejszego ich użycia). 

10. Zabrania się przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. 

11. Zakazuje się przekazywania przyborów między uczniami (nauczyciel również 

nie udostępnia ich dzieciom). 

12. Uczeń może zostawić w szkole przybory i podręczniki. 

13. Po przeprowadzonych zajęciach sala podlega wietrzeniu, za które odpowiedzialny jest 

nauczyciel kończący daną lekcję. 

14. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed rozpoczęciem zajęć (za co odpowiedzialni są 

wyznaczeni pracownicy szkoły) 

15. Wietrzeniu podlegają także części wspólne (korytarze, toalety) – nie rzadziej niż raz 

na godzinę (za co odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy szkoły). 
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16. Sale oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć 

i przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

17. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby, uczeń podlega izolacji 

z zapewnieniem nadzoru opiekuna w odrębnym pomieszczeniu, którym jest sala w 

budynku świetlicy – z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja 

rąk, minimum 2 metry dystansu od innych osób, zabezpieczenie ust oraz nosa). 

18. O powyższej sytuacji (punkt 18), nauczyciel prowadzący zajęcia powiadamia dyrektora 

szkoły, a za jego pośrednictwem - rodzica lub opiekuna prawnego, który ma obowiązek 

natychmiastowego odebrania dziecka. Następnie uczeń pod opieką dyżurującego 

pracownika szkoły, udaje się do wyznaczonego pomieszczenia będącego izolatorium. 

19. Wezwany rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek pojawić się przed wejściem 

do szkoły od ul. Norberta Barlickiego (furtka) oraz telefonicznie poinformować 

sekretariat szkoły o swoim przybyciu w celu odebrania dziecka. Po przekazaniu 

stosownej informacji, uczeń zostaje doprowadzony do wskazanego wejścia. W sytuacji, 

gdy jego stan ulega pogorszeniu, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe – 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 

20. Nauczyciel organizuje przerwy nie rzadziej niż co 45 minut.  

21. Uczniowie – w miarę możliwości – korzystają z przerw organizowanych na placu 

szkolnym oraz boiskach. 

22. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym 

powietrzu.  

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 

zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

24. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory lub sprzęt sportowy, dezynfekuje się je 

systematycznie (nie rzadziej niż po każdym dniu lekcji).  

25. Po każdym dniu zajęć infrastruktura szkoły podlega regularnemu czyszczeniu 

z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. 

26. Zaleca się dbać o regularne mycie rąk – szczególnie po przerwach spędzonych 

na podwórku. W tym celu należy wykorzystywać dostępne w salach lub toaletach 

umywalki oraz środki myjące. 

27. Wymaga się ponownej dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem zajęć w pracowni 

komputerowej i sali gimnastycznej (udostępnionymi środkami). 
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28. Zajęcia prowadzone poza terenem szkoły, wyjścia i wycieczki, a także inne imprezy 

powinny być organizowane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego 

i w oparciu o wytyczne MEN, MZ oraz GIS. 


