
PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

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

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie 

on umieszczony w izolatorium. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni  

o konieczności pilnego odbioru ucznia przez rodzica lub służby medyczne. 

3. Uczniowie rozpoczynający zajęcia w danym dniu na pierwszej godzinie lekcyjnej 

wchodzą do szkoły dwoma wejściami zgodnie z poniższym wykazem: 

Wejście główne 
 
 

s. 102 -  3 D1 
s. 103 – 2 D 
s. 104 – 1 E 
s. 201 – 3 C1 
s. 203 – 1 B 
s. 204 – 3 D 
s. 300 – 1 A 
s. 301 – 1 C 
s. 303 – 2 C 

Wejście boczne – druga 
klatka schodowa 

 

s. 112  - 2 A 
s. 105 – 2 B 
s. 106 – 1 D 
s. 205 – 3 A1 
s. 206 – 3 B1 
s. 207 – 3 B 
s. 304 – 3 C 
s. 305 – 3 A 
s. 307 – 2 E 

  

4. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie, zasłaniają usta i nos podczas 

przebywania na korytarzu szkolnym, toalecie i w szatni. 

5. Uczniowie mają możliwość korzystania z szatni, które zostały przydzielone 

poszczególnym oddziałom z uwzględnieniem wejścia do szkoły z jakiego mają 

korzystać ich uczniowie. 

6. Uczniowie maja zajęcia w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej oprócz lekcji w podziałach 

na grupy. 

7. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów na korytarzach przed rozpoczęciem 

pierwszych zajęć sale pozostawia się dla nich otwarte. 

8. Lekcje trwają 45 min, a przerwy zgodnie z istniejącym pierwotnie harmonogramem. 

Początek i koniec lekcji sygnalizuje dzwonek.  



9. Uczniowie spędzają przerwy w salach lub na korytarzu bądź przy sprzyjających 

warunkach pogodowych na boisku szkolnym. Uczniowie danej klasy mogą co drugą 

przerwę wychodzić na korytarz zgodnie z następującym harmonogramem: 

Po 1, 3, 5 godzinie lekcyjnej Po 2, 4, 6 godzinie lekcyjnej 
PARTER 

103, 105 102, 104, 106 
I PIĘTRO 

201, 204, 206 203, 205, 207 
II PIĘTRO 

300, 303, 305 301, 303, 306 
 

10. Na czas zagrożenia epidemiologicznego zawiesza się możliwość wychodzenia poza 

teren szkoły przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. 

11. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w co najmniej godzinnych odstępach. 

Obowiązkowo należy wietrzyć ją przed rozpoczęciem zajęć.  

12. Nauczyciel przypomina uczniom o regularnym myciu rąk wodą z mydłem  

i dezynfekcji dłoni. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie wymieniają się 

pomocami dydaktycznymi między sobą oraz nie mogą ich pożyczać. 

14. Po zakończonych lekcjach uczeń zabiera swoje  pomoce i przybory szkolne do domu. 

Przynosi je do szkoły czyste i zdezynfekowane.  

15. Pomoce dydaktyczne będące na wyposażeniu sali należy dezynfekować po każdym 

użyciu przez ucznia. 

16. Nauczyciel podczas prowadzonych lekcji czuwa by uczniowie zachowywali zasady 

reżimu sanitarnego. 

17. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych 

ani podawać lekarstw. 

18. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę 

pielęgniarki szkolnej. 

19. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, zabezpieczonych 

przed dostępem uczniów. 


