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Procedura bezpiecznego prowadzenia zajęć 

w klasach edukacji wczesnoszkolnej 

Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach 

 

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych MZ, GIS oraz MEN na rok szkolny 2020/21, 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.  

1. Od 1 września 2020 r. uczniowie klas I-III będą brać udział w stacjonarnych zajęciach 

dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania. 

3. Do ścisłego przestrzegania procedury zobowiązani są nauczyciele, uczniowie i rodzice. 

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce odpowiada 

dyrektor szkoły. 

5. Rodzice, osoby upoważnione do odbioru dzieci i inne osoby postronne nie będą 

wpuszczane do placówki. W szczególnych przypadkach, osoba wchodząca na teren 

placówki będzie rejestrowana.  

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i 

ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

7. Uczniowie wchodzą do budynku, wpuszczani przez wyznaczonego przez dyrektora 

pracownika, wejściem głównym od strony przedszkola i kierują się do szatni. Uczniowie 

klas II i III kierują się do wyznaczonych sal, zachowując dystans społeczny. Uczniów klasy 

I z szatni odbiera nauczyciel.  

8. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie i nauczyciele z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję. 

9. Na czas pracy szkoły wszystkie drzwi wejściowe do budynku pozostają zamknięte.  

10. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem telefonicznie, przez e-dziennik lub e-mail 

służbowy (decyzje podejmuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicem). 

11. Zajęcia w klasach odbywają się zgodnie z ustalonym przez dyrekcję i nauczycieli planem. 

12. Zajęcia w poszczególnych klasach prowadzą wychowawcy i nauczyciele przedmiotów. 

13. Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali i w wyznaczonej strefie korytarza podczas 

przerw. 

14. Uczniowie przebywający w jednej sali nie muszą zakrywać ust i nosa maseczką, zakładają 

ją przy wyjściu z sali  lekcyjnej. Dyrektor zapewnia nauczycielowi środki ochrony osobistej 

(przyłbica,  maseczka, płyn dezynfekujący).  

15. Z sali, w której przebywa grupa, pracownicy obsługi, według instruktażu nauczyciela,  

usuwają  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować. Nauczyciel zabezpiecza swoje materiały dydaktyczne.  

16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są 

dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez obsługę po zajęciach.  
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17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Każdy uczeń ma wyznaczoną indywidualną 

szafkę lub pojemnik  na przybory dodatkowe.  

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

19. Nauczyciel wietrzy sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

20. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupy spędzają przerwy pod nadzorem nauczycieli, 

rotacyjnie na korytarzu z zachowaniem odpowiedniego dystansu. 

21.  W zależności od pogody, nauczyciele mogą organizować zajęcia i przerwy na świeżym 

powietrzu.  

22. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren placówki.  

23. Na placu zabaw lub boisku szkolnym może przebywać tylko jedna grupa uczniów wraz z 

wychowawcą. 

24. Plac zabaw i boisko szkole są zamknięte w godzinach zajęć lekcyjnych dla rodziców, osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

25. Pracownicy szkoły  odpowiadają za regularne czyszczenie z użyciem detergentu lub 

dezynfekowanie sprzętu na placu zabaw i na boisku.  

26. Nauczyciel stosuje podczas zajęć z dziećmi formy  aktywności, które nie sprzyjają   

bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

27. Rodzice dbają, aby uczeń nie zabierał ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

28. Nauczyciel dba o to, aby uczniowie regularnie i jak najczęściej myli ręce. 

29. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

30. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić 

opieki nad dzieckiem.  

31. Rodzice i opiekunowie odbierający uczniów ze szkoły czekają na swoje dziecko przed 

wejściem do budynku, zachowując dystans społeczny i przestrzegając wszelkich środków 

ostrożności. 

32. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych. 

33. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

34. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły. 

35. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu, a nauczyciel niezwłocznie powiadomi o tym rodziców w celu pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły.  

36. Procedura może ulec zmianie ze względu na kolejne wytyczne MZ, GIS i MEN. 

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły.  

                                                      Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 


