
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

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

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze  

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

jedynie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą pracownika szkoły, 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: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6.  Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji  

z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego 

kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 

7. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.  

8. Każda osoba z zewnątrz, która uzyska zgodę na wejście do budynku, zobowiązana jest 

do wypełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji. 

9. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

10. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w pomieszczeniu służbowym 

pracowników obsługi. 



11. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza 

wyposażonego w worek. 

12. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy 

je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji. 

13. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia 

uczniowie tych samych klas przebywali w stałych salach, co ma na celu 

wyeliminowanie przemieszczania się uczniów na korytarzach szkolnych. 

14. W części wspólnej szkoły (szatnie, wiatrołap) uczniowie są zobowiązani  

do zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. 

15. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu. 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy. 

20. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

21. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

23. 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. 

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

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  



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

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 

salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy 

wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki 

do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),  

w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji.  

27. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte 

usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

28. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

§ 2 

Organizacja pracy biblioteki 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; 

będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym. 

2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające 

zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami. 

3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie 

wypożyczać/oddawać książki. 

4. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans 

przestrzenny, czyli min. 1,5 m odległości między użytkownikami. 

5. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie 

– zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki. 

6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, 

włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych 

co najmniej raz dziennie. 

7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce  

i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

8. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

9. Ustawia się przesłony ochronne (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika  

z bibliotekarzem (na ladzie bibliotecznej). 


