
Aktualizacja na dzień 17 maja 2021 roku w oparciu o „Wytyczne MEiN , MZ i GIS 

dla szkól podstawowych i ponad podstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)” 

 

Organizacja zajęć w szkole dla uczniów klas 4-8                                  

od 17 maja 2021 roku 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy 

nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji 

w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, 

m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły ponieważ nie ma 

możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).  

 
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej zachowując 

zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

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

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - 

rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).  

 
5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby te zobowiązane są do stosowania środków 

ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od 

innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.  

 

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

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie 

odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

Rodzice / prawni opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni  o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 

7. Każda grupa bądź klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum 

możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.  

 

8. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.  
 



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

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

 

10. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 
11. Sale, części wspólne (korytarze) będą systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, w 

czasie zajęć i podczas przerw.  

12. Uczniowie pod opieką nauczycieli będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły.  

 

13. W ramach zajęć lekcyjnych odbywać się będą wyjścia w miejsca otwarte, np. park, tereny 

zielone z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.  

 

14. Szkoła nie organizuje wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą  i 

wycieczek szkolnych.  
 

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 

uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne 

mycie rąk wodą z mydłem.  

Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem 

dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

 

16. Obiady będą wydawane zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
 


