
ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PRACY SZKOŁY 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, 

w przypadku zauważania w/w objawów chorobowych za zgodą rodziców (opiekunów) do-

konuje się pomiaru temperatury ciała ucznia i pracownika szkoły za pomocą termometru 

bezdotykowego. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.  

2. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

3. Kwarantanna nie obejmuje osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńców, jeśli nie minęło 

pół roku od czasu wyleczenia. 

4. Na korytarzach uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są nosić maseczki. Maseczki 

nie obowiązują w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, salach świetlicy szkolnej, w sto-

łówce oraz w gabinetach i innych pomieszczeniach służbowych dla pracowników szkoły. 

5. Przy wejściu do szkoły każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk zgodnie  

z instrukcją umieszczoną obok płynu dezynfekującego. Badana także będzie przesiewowo 

(termometrem bezdotykowym) temperatura ciała pracownikom oraz uczniom, których ro-

dzice (opiekunowie) wyrazili na to zgodę. 

6. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące w razie konieczności do szkoły przy wejściu zo-

bowiązane są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust.  

7. Uczniowie klas I-VIII przychodzący na lekcje przed godziną 8.00 wchodzą następują-

cymi wejściami do szkoły: 

 klasy I – IV wejściem na dole w piwnicy, przy dyżurce woźnej,  

 klasy IV – VIII wejściem głównym na parterze obok Izby Pamięci. 

Na późniejsze godziny lekcyjne po 8.00 wszyscy uczniowie wchodzą wejściem obok dyżurki 

woźnej. 

Dzieci zerówki Przedszkola nr 7 wchodzą i wychodzą wejściem od placu zabaw. 

8. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz sta-

rać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bi-

bliotece, w stołówce, na holach, w świetlicy szkolnej, w szatniach. 

9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi, przynosić niepotrzebnych 

przedmiotów, zabawek, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) muszą trzymać na 

przypisanej ławce, w swoim plecaku i w swojej szafce. 

10. Zabrania się uczniom dzielenia posiłkami i napojami przyniesionymi z domu. 

11. W salach lekcyjnych, w miarę możliwości, należy zachować odległość 1,5 m między 

stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów lub pozostawić wolną ławkę bezpośrednio 

przy biurku nauczyciela. 

12. W szkole obowiązują trzy przerwy obiadowe po 15 minut i przerwy 10 minutowe. 

13. W czasie przerw uczniowie z zachowaniem bezpiecznych odległości (w maseczkach) 

spacerują na holu w pobliżu swojej sali lekcyjnej (nie gromadząc się w grupach), schodzą 

na obiad do stołówki szkolnej na wyznaczonej dla jego klasy przerwie obiadowej, prze-

chodzą na lekcje WF, informatyki i innej respektując wszystkie polecenia i wskazówki 

nauczycieli dyżurujących na holach i klatkach schodowych. 



14. Na boisku szkolnym w czasie przerw nie obowiązują maseczki. 

15. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych wskazujących na CO-

VID-19 umieszcza się go w wydzielonym do izolacji pokoju nr 112 wyposażonym  

w środki ochrony i płyn dezynfekujący, powiadamia się natychmiast rodziców ucznia,  

o konieczności zabrania dziecka ze szkoły. W przypadku pracownika wysyła się go do 

domu. 

16. W przypadku potwierdzenia choroby COVID – 19 pracownicy i rodzice (opiekunowie) 

chorych uczniów mają obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, który po-

dejmuje niezbędne działania. 

17. Na terenie szkoły zamieszczone są wszelkie wskazówki dotyczące częstego i prawidło-

wego mycia rąk przez uczniów oraz inne dotyczące organizacji pracy szkoły, higieny  

i bezpieczeństwa w szkole w związku z epidemią COVID – 19. 

18. Maseczki uczniom zapewniają rodzice (opiekunowie). 

19. Wychowawcy klas systematycznie informować będą uczniów i rodziców (opiekunów)  

o wszelkich zmianach w procedurach związanych z bezpieczeństwem, przypominać ucz-

niom obowiązujące procedury. 

20. Od 1 wrześnie 2021 r. będzie czynny sklepik szkolny. W trakcie zakupów należy prze-

strzegać procedury szkolnej dotyczącej zachowania w przestrzeni wspólnej, tj. mieć zało-

żoną maseczkę i zachować wymaganą odległość 1,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


