
Procedury organizacji zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach  

od 1 września 2021r. 

oparte na ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN , z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz 

zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisach prawa. 

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku zmian przepisów, wytycznych przez Ministra Edukacji 

Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Do szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu 

społecznego (minimum 1,5 m.), nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć 

(nie dotyczy to dzieci zapisanych do świetlicy od godziny 7.00 ). 

a) Uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę o godzinie 8.00 lub 8.15 według obrębnego 

harmonogramu. 

b) Uczniowie klas 4-8 rozpoczynają naukę o godzinie 8.00  

3. W przypadku, gdy uczeń wchodzący do szkoły wykazuje objawy choroby 

rodzic/opiekun odprowadzający dziecko do szkoły zabiera go do domu.  

4. Wchodząc do szkoły uczniowie mają obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji 

rąk lub każdorazowo umyć ręce wodą z mydłem . 

5. Podczas pobytu w szkole uczeń ma obowiązek przestrzegania ogólnych zasad higieny, 

np. często myć ręce wodą z mydłem (przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, itp.), stosować ochronę podczas kichania i 

kaszlu, unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

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

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej  

7. 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 zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych 

8.  Wchodzenie do szkoły jednak trzeba ograniczyć do minimum, gdyż w razie potrzeby 

nauczyciele/pracownicy szkoły, pomogą uczniom w szatni. Uczniowie klas młodszych 

przechodzą do sali lekcyjnej pod opieką wychowawców klas lub świetlicy.  

9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. W czasie lekcji nie 

ma obowiązku noszenia masek. 

10. Ustala się przydział sal lekcyjnych, tak aby zminimalizować konieczność 

przemieszczania się po korytarzach dużych grup uczniów. O salach tych uczniowie 

zostaną poinformowani w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przez wychowawcę. 

Każda klasa przebywa w swojej sali z wyłączeniem lekcji informatyki, wychowania 

fizycznego.  

11. Uczniowie na przerwę wychodzą według ustalonego przez dyrektora harmonogramu.  

12. Na korytarzach, w szatni, na boisku szkolnym ustalony jest dyżur nauczyciela szkoły 

w celu monitorowania bezpiecznego przemieszczania się uczniów .  

13. Wszystkie pomieszczenia szkolne będą regularnie wietrzone i dezynfekowane, a 

realizacja tych zadań będzie monitorowana przez dyrektora szkoły. 

14. Zgodnie z zaleceniami GIS-u wybrane lekcje wychowania fizycznego oraz innych 

przedmiotów w miarę możliwości pogodowych (we wrześniu i w październiku) będą 

odbywać się w plenerze. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania 

fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną 

ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

15. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.  

16.  Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność posiadania własnych przyborów 

szkolnych (zakaz pożyczania) oraz powstrzymania się od dzielenia się jedzeniem i 

piciem.  



17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w głównie w salach nr 6 i 7 (dolny korytarz), ale w 

razie konieczności mogą także w innych, na dolnym korytarzu. Regulamin 

funkcjonowania świetlicy szkolnej zostanie przedstawiony w oddzielnym 

dokumencie.  

18. W szkole mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane przez 

podmioty zewnętrzne, pod warunkiem, że będą się odbywały w małych grupach lub w 

oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć należy 

obowiązkowo myć i dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz dokładne wietrzyć 

sale. Zajęcia rozwijające prowadzone przez nauczycieli szkoły muszą być także 

prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

19. W bibliotece szkolnej będą obowiązywały dodatkowe zasady związane z 

zachowaniem bezpieczeństwa w dobie pandemii.  

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, niezwłocznie 

powiadamia Dyrektora szkoły, a ten rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu 

odebrania dziecka ze szkoły. Rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany 

telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.  

21. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje 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. Wejście 

główne dla tych osób ( np. rodziców, petentów,) jest od strony ul. Sobieskiego 1 

(domofon!!) .  

22. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie pandemii będą 

przekazywane na bieżąco za pomocą ustalonych komunikatorów.  

 

Dyrektor Szkoły Tadeusz Jarząbek  

 


