
Organizacja zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej im. 
W. Witosa od 18 stycznia 2021 r. na podstawie wytycznych MEiN, MZ 
i GIS dla klas I-III 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 lub na kwarantannie. 

2. 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 (m.in. 
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

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 obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk). 

4. 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. 

5. Ogranicza się 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) z zachowaniem 1,5 
m dystansu społecznego w wyznaczonych obszarach (szklany łącznik – strefa 
rodzica)  

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 
przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) 
kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę 
możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

9. Nauczyciele podczas trwania zajęć zasłaniają usta i nos przyłbicą lub maseczką, 
(jeśli nie mają przeciwskazań zdrowotnych). 

10. 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. 



11. W związku z zaleceniem GiS, MEiN, MZ jak najczęstszego przebywania uczniów 
na świeżym powietrzu, planowana jest realizacja zajęć wychowania fizycznego na 
zewnątrz oraz wyjścia w miejsca otwarte np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
Rodzice proszeni są o wyposażenie dzieci w odpowiednią odzież dostosowaną do 
aktualnych warunków atmosferycznych.    

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

13. Nie będą organizowane wyjścia grupowe i wycieczki do zamkniętych przestrzeni 
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

 
14. Nauczyciele lub pracownicy obsługi wietrzą sale oraz części wspólne (korytarze) 

co najmniej raz na godzinę. Wietrzenie odbywa się w czasie przerwy, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

15. W celu zmniejszenia zagęszczenia uczniów i rodziców przed wejściem/wyjściem 
do/ ze szkoły ustalono, że dzieci wchodzą na teren szkoły: 

 

Klasa I sala nr 11 wejście nr 3 (łącznik) - szatnia bez zmian 

 

Klasa II 

 

 

Klasa III 

 

sala nr 3 G 

 

 

sala nr 7 

 

wejście nr 2 (od strony podjazdu dla  

niepełnosprawnych) - szatnia obok schodów 

 

wejście nr 3 (łącznik) - szatnia bez zmian  

(szafki obok klasy) 

 

16. Uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne w jednej wyznaczonej klasopracowni: 
 

Klasa I       sala nr 11 

Klasa II       sala nr 3G 

Klasa III      sala nr 7 

 

 

17. Wchodząc do klasopracowni uczniowie zajmują stałe, przydzielone miejsce 
w klasie.   
 

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

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

(np. zabawek). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 



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

 
20. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele nie wymieniają się między sobą przyborami 

szkolnymi, książkami, kartkami, itp.  
 

21. Uczniów obowiązują maseczki, jeśli w świetlicy znajdują się uczniowie z różnych 
klas. 

Zakazuje się przemieszczania uczniów poza wyznaczone rejony, poza 
następującymi przypadkami:  

przejście do sali gimnastycznej na lekcje wychowania fizycznego, 

• przejście (tylko z nauczycielem) do sali komputerowej na lekcje informatyki, 

• wyjście do biblioteki w celu wypożyczenia książek, 

• przejście na obiad na stołówkę szkolną, 

• przebywanie w świetlicy szkolnej. 

22. Korzystanie z toalet: 
 
Klasa I – na swoim piętrze  
Klasa II – parter naprzeciw sali 2G 
Klasa III – sanitariaty obok sali gimnastycznej 

23. Przerwy bez zmian, jedynie nastąpi zmiana podczas przerwy obiadowej,  

każda klasa o innej porze. 

                                     Klasa I – godzina 10.50 

                                     Klasa II – godzina 11.05 

                                     Klasa III -godzina 11.15 

 

. 
Podczas przerw, uczniowie poruszają się w wyznaczonych rejonach / obok swoich sal 
lekcyjnych pod opieką wychowawcy.  

 
 Odwozy: Zaleca się, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, czekać na zewnątrz 
wejścia nr 1 (głównego), ale tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. W tym 
przypadku nadal obowiązuje zakrycie twarzy  i, w miarę możliwości, zachowanie 
dystansu społecznego (1,5 m). W razie niesprzyjającej pogody dzieci czekają na 
autobus w maseczkach w holu głównym na ławkach tak, żeby nie blokować drzwi 
wejściowych do szkoły. Tylko niesprzyjająca aura (silny mróz, ulewa czy wichura, itp.) 
uzasadnia czekanie na odwóz autobus w holu głównym.  

Pozostałe wytyczne dotyczące korzystania ze świetlicy, stołówki oraz biblioteki znajdują się na 

stronie szkoły: https://psppokoj.pl/  - PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE  W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Pokoju. 

https://psppokoj.pl/

