
Załącznik nr 1 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID – 19 

 

1. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły. W miarę możliwości (w zależności od specyfiki 

przedmiotu) uczniowie przebywają w wyznaczonej i stałej sali podczas zajęć. 

2. 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. Uczniowie dezynfekują dłonie przed wejściem do klasy. 

3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. 

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

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Uczniowie w trakcie przerwy korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw i innych miejsc na 

świeżym powietrzu zgodnie z ustaleniami: kl. I – IV plac przed szkołą i plac zabaw, 

kl. V – VI – boisko szkolne, kl. VII – VIII – patio. W przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uczniowie przebywają na terenie szkoły z uwzględnieniem 

zasad higieny i bezpieczeństwa. Uczeń przemieszczający się w częściach wspólnych szkoły 

np. na korytarzach zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub 

przyłbicy (z wyłączeniem toalet). 

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  



9. Uczeń/dziecko nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

10. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią na specjalnie przygotowanych wieszakach 

w klasach, w których się uczą. Wyznaczona grupa uczniów korzysta z szafek 

z zachowaniem obowiązujących wytycznych.  

11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 


