
ORGANIZACJA PRACY W KLASACH  IV – VIII 

 

1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, po wejściu na teren szkoły obo-

wiązkowo nakładają maseczki. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani 

są  zachować bezpieczny  dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz 

innych uczniów i ich rodziców. 

3. Opiekunowie odprowadzający uczniów nie mogą wchodzić do budynku szkoły.  

Wejście jest  możliwe jedynie w szczególnych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dyrekcji. 

4. Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z wejść do budynku szkolnego przeznaczonych 

dla swoich klas. 

5. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.  

6. Po wejściu do szkoły wyznaczony pracownik dokonuje przesiewowego pomiaru tempera-

tury ciała osób wchodzących przy użyciu termometru bezdotykowego. 

7. Osoby wchodzące do budynku dezynfekują ręce. 

8.  Uczniowie klas IV-VIII pozostawiają okrycia i obuwie zmienne tylko w szatni im przypi-

sanej.  

9. Należy unikać podawania ręki na powitanie. 

10.  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować ręce, szczególnie po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzysta-

niu z toalety. 

11.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bez-

zwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

12.  Uczniowie pozostają w maseczkach podczas przebywania w szkole w przestrzeni wspól-

nej za wyjątkiem lekcji lub spożywania posiłku.  

13. 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. 

14.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne pod-

czas zajęć.  

15.  Przerwy międzylekcyjne podczas sprzyjającej pogody uczniowie spędzają na boisku 

szkolnym. 

16.  Podczas przerw w miarę możliwości uczniowie unikają kontaktu z większą grupą. 

17. Ze stołówki uczniowie korzystają tylko i wyłącznie wg harmonogramu dla poszczegó l-

nych klas.  

18.  W przypadku zaobserwowania u siebie złego samopoczucia lub objawów chorobowych 

zobowiązuje się ucznia o bezzwłocznym zawiadomieniu o tym fakcie nauczyciela, który 

podejmie właściwe działania. 

 

 


