
ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
w Szkole  Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego 

w Siekierczynie zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS 
dla klas 1-3 szkół podstawowych

1. Do  szkoły  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących
infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  w  izolacji  
w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
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 - stosować środki ochronne: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

4. Rodzice,  którzy  przyprowadzają  dzieci  do  szkoły  przekazują  je  w  strefie  dla
rodzica.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej
– zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. Po wejściu do szkoły obowiązek dezynfekcji rąk.

7. W  przestrzeni  publicznej  szkoły  (korytarz,  holl)  obowiązuje  zakrywanie  ust  
i nosa. 

8. Uczniowie korzystają z oddzielnych, wyznaczonych szatni.

9. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem wychowania fizycznego i edukacji informatycznej)
uczniowie realizują w jednej sali:

 kl. I   – sala nr 1 (parter)

 kl. II  – sala nr 2 (parter)

 kl. III – sala nr 5 (piętro)

10. Uczniowie poszczególnych klas nie kontaktują się ze sobą. Każda klasa przerwy
śródlekcyjne  spędza  oddzielnie,  w  innym  czasie,  zgodnie  
z  indywidualnym  planem  dnia  dla  każdej  klasy  pod  opieką  nauczyciela
realizującego  zajęcia  w  danej  klasie.  Uczniowie  spędzają  przerwy  
w wyznaczonych strefach:

 kl. I   – korytarz na parterze budynku

 kl. II  – korytarz na parterze budynku



 kl. III – korytarz na piętrze budynku

10. Uczniowie korzystają z wyznaczonych toalet. 

11.W  szkole  obowiązują  ogólne  zasady  higieny,  częste  mycie  rąk,  ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12.Wszystkich  uczniów  obowiązuje  regularnie  myć  rąk  wodą  z  mydłem,
szczególnie  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

13. Sale  lekcyjne  należy  wietrzyć,  nie  rzadziej,  niż  co  godzinę  w  trakcie
przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć
przez dzieci.

14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie
można  zachować  dystansu,  należy  zrezygnować  z  ćwiczeń  i  gier
kontaktowych.

15. Obowiązuje zakaz wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 
z  infrastrukturą,  która  uniemożliwia  zachowanie  dystansu  społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone,
z  zachowaniem  dystansu  oraz  zasad  obowiązujących  w  przestrzeni
publicznej.

16. Uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki,  które  w  czasie  zajęć  mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

17. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

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

20. Uczniowie klas I-III spożywają posiłki na jadalni – oddzielnie każda klasa.

21. Nauczyciele  j.  angielskiego,  religii,  zajęć  komputerowych,  zajęć
specjalistycznych w trakcie prowadzenia zajęć zobowiązani są do noszenia
maseczek.

22. Uczniowie klas 1-3 będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych
godzinach oddzielnie dla każdej klasy.

23. Zajęcia  świetlicowe  będą  organizowane  w  miarę  możliwości  
z minimalizowaniem ryzyka kontaktu uczniów z różnych klas.

24. Na terenie szkoły obowiązuje zasada dystansu. 

25. Na terenie szkoły prowadzona jest systematyczna dezynfekcja pomieszczeń 
i sprzętu zgodnie z odrębną procedurą. 

26. Osoby  z  zewnątrz  przychodzące  do  szkoły  przyjmowane  są  w  specjalnie
przeznaczonej strefie.
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