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Organizacja zajęć: 
 

 

 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. 

 Rodzice uczniów mają obowiązek zaopatrzyć ich w maseczki do zastosowania 

w przestrzeni publicznej (zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Pracowników szkoły 

w maseczki i rękawice ochronne wyposaża pracodawca. 
 

 Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do skorzystania z płynu 

do dezynfekcji rąk. 
 

 Do szkoły są wpuszczane tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. Osoby przybywające do szkoły obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 
 

 Na wyposażeniu szkoły pozostaje termometr bezdotykowy, który znajduje się 

w sekretariacie. 
 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia w sali nr 8, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 

środek transportu). 
 

 W miarę możliwości uczniowie realizują lekcje w jednej sali. Wyznaczone są sale, 

w których uczniowie mogą przebywać podczas przerw. Jeżeli nie ma możliwości 

zachowania bezpiecznego dystansu (1,5 m) uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły 

zobowiązani są do osłony ust i nosa (maseczka). 

 

 W sali lekcyjnej podczas zajęć pozostawia się wolne ławki w bezpośrednim sąsiedztwie 

stolika nauczyciela. Zaleca się, w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się 

nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

 

 Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ogranicza do minimum 

możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.  
 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
 

 W pokoju nauczycielskim nie mogą znajdować się przedmioty, których nie można 

skutecznie zdezynfekować. Nauczyciele nie mogą wymieniać się przyborami i materiałami. 
 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Jedną szafkę może użytkować 

tylko jeden uczeń. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 
 

 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. 
 

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. Wietrzenie sal przeprowadza się także w dni wolne od zajęć. 
 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy 

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć 

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 

wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 

poszczególnych branż. 
 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować. 
 

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

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

z niepełnosprawnościami. 
 

 Przed skorzystaniem z szatni należy zdezynfekować ręce oraz zakryć nos i usta (maseczka). 
 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 
 

 Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z niniejszymi procedurami, analogicznie 

do prowadzonych zajęć lekcyjnych i przerw – tylko po zakończonych zajęciach 

obowiązkowych tj. po 15.40, w małych grupach.  
 



 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej określa Regulamin pracy 

biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 

 Dopuszcza się organizację wyjść w miejsca otwarte np.: park, las, tereny zielone 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy 

unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu  społecznego. 
 

 Gabinet pielęgniarki funkcjonuje zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Prezesa 

Zarządu „Przychodni Orłowo". 
 

 Źródełka i fontanny wody pitnej pozostają wyłączone. 


