
Najważniejsze  zasady  organizacji zajęć  w okresie  zagrożenia SARS-CoV-2 
 
(Opracowane na podstawie Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej  
im. Bł. ks. J. Popiełuszki w Jelnej,    wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora  
nr 12/2020 z 27. 08. 2020r.,  obowiązującego  w okresie zagrożenia wirusem SARS-
CoV-2.) 
 
 
A. Organizacja pracy szkoły w przypadku  pozostawania w strefie zielonej (mała 
liczba/niskie  ryzyko zakażeń). 
 
I. Organizacja zajęć. 
  
Zajęcia lekcyjne  
 

1. Do oddziału przedszkolnego/szkoły może uczęszczać dziecko/uczeń bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, 
gorączka, katar) . 

2. Jeżeli wśród  domowników przebywa osoba na kwarantannie, w izolacji  
w warunkach domowych lub jest w izolacji, nie wolno posyłać  dziecka/ucznia 

do szkoły. 

3.  Dzieci/uczniowie do oddziału przedszkolnego/szkoły mogą być  
przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły ( korytarz, klatka schodowa), 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)  przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,  związanych  
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków 

ochronny: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Po wejściu do szkoły dzieci/uczniowie powinni bezzwłocznie  umyć lub 
zdezynfekować  ręce.  

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci/uczniów nie mogą 

wchodzić do  sal, gdzie prowadzone są zajęcia.  

7. Rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić do szatni pod warunkiem 
zachowania zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego 
rodzica z dzieckiem. Rodzice uczniów nie mogą wchodzić do szatni. 

8. Dzieci wchodzą  do szatni pojedynczo. Uczniowie  nie pozostawiają w szatni 

odzieży ani obuwia zastępczego. Po zakończonych zajęciach zabierają je do 
domu. Za przestrzeganie tej zasady opowiedziany jest nauczyciel dyżurujący. 



9.  W celu uniknięcia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów wydziela 
się odrębne wejścia i szatnie dla dzieci przedszkola, uczniów i pracowników 
szkoły: 

 
Klasa Wejście Szatnia 

Oddziały  przedszkolne Wejście główne  Szatnie  obok sali nr 6 
(dzieci sześcioletnie)  
i obok sali nr 10 (dzieci 
młodsze)  

I, IV  Wejście do szatni Szatnia A 

II, III Wejście do szatni Szatnia B 

V, VI, VIII Wejście na salę 
gimnastyczną 

Szatnia C (przewiązka) 

VII Wejście na salę 
gimnastyczną 

Szatnia D (antresola na 
sali gimnastycznej) 

 

10. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (kaszel, gorączka, 
duszności)  nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi. Dziecko/uczeń pod opieką 
innego nauczyciela lub  pracownika obsługi pozostaje w  izolacji w odrębnym 
pomieszczeniu  (sala nr 1)  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 
Nauczyciel prowadzący zajęcia powiadamia  niezwłocznie rodziców/opiekunów 
w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia ze szkoły. 

11. W przypadku braku kontaktu z rodzicem dyrektor powiadamia o podejrzeniu 
zakażenia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu. 

12. Uczeń może  zabierać ze sobą do szkoły tylko podręczniki, materiały 
ćwiczeniowe lub przybory. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – 
jeżeli klasa posiada szafki. Uczniowie nie mogą  wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

14. Z sali, w której przebywają dzieci/uczniowie, są usunięte przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć pracownicy 
obsługi dokładnie czyszczą lub dezynfekują po każdych zajęciach. 

15. Sale lekcyjne i korytarze  są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie każdej 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. 

17. Część zajęć nauczyciele prowadzą na boisku szkolnym lub  na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 
pomiędzy nimi. 



18. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Zajęcia  dla grup 
organizuje się w przestrzeni izolowanej kotarą.  Po każdych zajęciach używany 
sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub dezynfekowane.  

19. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 
między nimi dystans. 

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
 w których nie można zachować dystansu, ogranicza się  ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

 
Do zajęć świetlicowych zasady organizacji zajęć lekcyjnych stosuje się odpowiednio.  
 
Organizacja pracy biblioteki  

1. W okresie zagrożenia epidemicznego bieżąca działalność biblioteki ogranicza się 
do wypożyczeń książek i materiałów edukacyjnych.  

2. Udostępnianie księgozbioru odbywa się wg następujących zasad: 

a) do pomieszczenia biblioteki nauczyciel wpuszcza uczniów pojedynczo 
otwierając i zamykając drzwi osobiście; 

b) uczeń po wejściu zobowiązany jest zdezynfekować ręce; 

c) uczeń i nauczyciel unikają bezpośredniego kontaktu, zachowując dystans  
1,5 m, w przeciwnym wypadku zobowiązani są do zakrywania ust i nosa;  

d) zwracając  książki,  uczeń umieszcza je w wydzielonym miejscu  (w osobnym 
pudełku/torbie foliowej); 

e) zwrócone przez ucznia książki lub inne materiały przechowywane   
w bibliotece mogą być wypożyczone nie wcześniej, niż po upływie 2 dni od 
zwrotu przez poprzedniego  użytkownika. 

 
B. Organizacja pracy szkoły w przypadku  pozostawania w strefie czerwonej lub 
żółtej (duża liczba /ryzyko zakażeń) . 

 

Stosowane są  zasady organizacji zajęć w ujęte w części  I. Obowiązują  dodatkowe 
obostrzenia:   

1. Zajęcia  dla poszczególnych klas  rozpoczynają się z czasowym przesunięciem,  
zgodnie z planem lekcji.  

2. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko jej pracownicy i dzieci. Pobyt rodziców 

przyprowadzających/odbierających dzieci ograniczony jest do minimum 
(pomoc w czynnościach samoobsługowy w szatni). Inne osoby nie mogą 

wchodzić i przebywać w przestrzeni, gdzie mogą przebywać dzieci/uczniowie. 

3. Przebywanie  innych osób z zewnątrz  w szkole jest możliwe tylko  
w przypadku, gdy jest to konieczne i ograniczone jest  do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust  
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Ich 



wejście na teren szkoły  podlega rejestracji na formularzu według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia) uczniowie mają obowiązek  
zachowania dystansu min. 1,5 m lub stosowania  osłony ust i nosa. 

5. W przestrzeniach wspólnych nauczyciele  i pracownicy szkoły (pokój 
nauczycielski, korytarz, rejony dyżurowania) mają obowiązek zachowania 
dystansu min. 1,5 m  lub stosowania  ust i nosa.  

6. W okresie stosowania obostrzeń  wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych 
nauczycieli z daną klasą odbywają się w miarę możliwości w jednej sali. 

7. W klasach IV-VIII uczniowie wychodzą na przerwę naprzemiennie z klas  
o numerach parzystych i nieparzystych. Nad uczniami pozostającymi w  sali 
opiekę sprawuje nauczyciel  prowadzący zajęcia. 

8. Przy  wejściu do szkoły pracownikom  mierzy się temperaturę  ciała 
termometrem bezdotykowym. W  przypadku gdy jest ona równa albo 
przekracza 38°C pracownik nie jest dopuszczany do pracy  i powinien 
skontaktować się  z lekarzem pierwszego kontaktu/skorzystać z teleporady 
medycznej. 

9. W  przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub 
pracownika  obowiązkowo dokonywany  jest   pomiar  temperatury ciała. Jeżeli  
pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej –  powiadamia się 
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły. 

10. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

11. Zajęcia  wychowania fizycznego organizowane są  na powietrzu, tj. w otwartej 
przestrzeni terenu szkoły. 

12. Uczniom z chorobami przewlekłymi   oraz  uczniom  ze zmniejszoną 
odpornością na choroby zapewnia się możliwość pozostania ucznia w domu.  
W takim przypadku materiały z lekcji nauczyciele przekazują im zdalnie.  

13. W przypadku zwiększonego zagrożenia zakażeniem,  a zwłaszcza 
potwierdzonych zakażeń wśród uczniów lub pracowników szkoły,  dyrektor 
podejmuje decyzję o przejściu na hybrydowy (mieszany) lub zdalny tryb pracy 
szkoły - po uzyskaniu zgody Powiatowego  Inspektora Sanitarnego   
i organu prowadzącego. 

 

 
 


