
SZCZEGÓŁOWE   ZASADY  
 

ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH  

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI nr 5 

im. GRYFITÓW w SŁUPSKU  

w roku szkolnym 2020/2021 

w związku z pandemią COVID-19 

 

1. Do szkoły może uczęszczać osoba zdrowa (uczeń, pracownik) – bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (a w 

szczególności: podwyższona temperatura ciała; ból głowy, gardła, 

mięśni; kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, katar etc.). 

 

2. Do szkoły nie może przyjść uczeń, pracownik, jeśli przebywa w domu z 

osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam 

objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 

3. Rodzic/prawny opiekun za pośrednictwem e-dziennika informuje 

dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy, że jego dziecko choruje na 

alergię lub inne schorzenie, których objawami mogą być katar, kaszel, 

łzawienie, a które, ze względu na specyfikę schorzenia, nie muszą 

wskazywać na objawy związane z COVID-19. Rodzic/prawny opiekun 

dostarcza do wychowawcy zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ww. 

schorzenie. Wychowawcy klasy informują innych nauczycieli, 

pedagogów szkolnych oraz pielęgniarkę szkolną o uczniach jego klasy, 

którzy ze względu na ww. schorzenia mogą mieć wskazane objawy. 

 

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

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz nieobjętych kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych, jak również nieprzebywających w domu z osobami objętymi 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające uczniów 

do szkoły i odbierające z niej dzieci nie wchodzą do przestrzeni wspólnej 

budynku szkoły. Wyjątek mogą stanowić rodzice/opiekunowie uczniów 



niepełnosprawnych. 

 

6. W drodze do szkoły i ze szkoły oraz na terenach przylegających do 

budynku szkoły obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego - 

min. 1,5 m. Rodzice/opiekunowie, uczniowie oraz pracownicy szkoły 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w 

przestrzeni oraz komunikacji publicznej. 

 

7. Uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie nie gromadzą się na terenie 

przylegającym do budynku szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem 

ciągów komunikacyjnych. 

 

8. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące na teren 

budynku szkoły zaraz po wejściu mają obowiązek dezynfekcji rąk. 

 

9. Uczniowie, pracownicy, wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach 

wspólnych budynku placówki są zobowiązani do osłaniania ust i nosa.  

 

10.  Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10-15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć i wychodzą z niej bezzwłocznie po zakończeniu 

zajęć. Obowiązuje zakaz przebywania uczniów w przestrzeniach 

wspólnych budynku szkoły poza przerwami śródlekcyjnymi lub w innych 

uzasadnionych przypadkach za wiedzą i zgodą pracowników placówki. 

 

11.  Uczniowie wchodzą do budynku szkoły i wychodzą z niej zgodnie z 

poniższym planem: 

• Uczniowie klas 1 - wejście do segmentu A od strony boiska 

• Uczniowie klas 2-3 - wejście od biblioteki szkolnej 

• Uczniowie klas 4-8 - wejście główne 

12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie lub 

dezynfekowanie rąk (po wejściu do budynku szkoły należy uczynić to 

niezwłocznie), zasłanianie ust i nosa podczas kichania, kaszlu, unikanie 

dotykania oczu, nosa, ust, niepodawanie sobie rąk. Nauczyciele na początku 

i pod koniec swoich zajęć przypominają uczniom o tych zasadach.  

13. Opiekunowie sal/pomieszczeń szkolnych są zobowiązani usunąć z nich 

lub właściwie zabezpieczyć przedmioty i sprzęty, których nie da się 

skutecznie dezynfekować. Podczas lekcji można używać jedynie takich 

pomocy dydaktycznych, które mogą być dezynfekowane. 



14. Nauczyciele dbają o jak najczęstsze wietrzenie sal/pomieszczeń, w 

których realizują zajęcia, nie rzadziej niż raz na godzinę. Są także 

zobowiązani do dezynfekowania sprzętów oraz pomocy dydaktycznych, z 

których korzystają uczniowie, a zwłaszcza w sytuacji, gdy po ich zajęciach 

w danej sali/pomieszczeniu pojawia się kolejna klasa/grupa uczniów. 

Nauczyciele i opiekunowie sal przekazane im środki do dezynfekcji 

odpowiednio zabezpieczają, poza zasięgiem uczniów. 

15.  Uczniowie klas 4-8 przebywają w segmentach, w których realizują 

zajęcia - B, C, D. Aby zminimalizować ilość osób przebywających w 

przestrzeniach wspólnych budynku szkoły, podczas przerw drzwi do sal 

lekcyjnych zostają otwarte. Uczniowie mogą spędzać przerwy w salach 

lekcyjnych pod nadzorem nauczyciela. Zaleca się też spędzanie przerw na 

świeżym powietrzu, jeżeli tylko pozwalają na to warunki pogodowe, z 

zachowaniem dystansu społecznego. 

16. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne mogą być realizowane w przestrzeni 

otwartej terenu szkoły - boisko szkoły i tereny przylegające do budynku 

szkoły na terenie placówki, przy sprzyjających warunkach pogodowych (bez 

deszczu, silnego wiatru, smogu, silnego mrozu).  Rodzice/opiekunowie 

prawni są zobowiązani wyposażyć swoje dzieci w odpowiednie ubrania, 

akcesoria, umożliwiające dzieciom jak najczęstsze przebywanie na świeżym 

powietrzu.  
 

17. Zaleca się, aby uczniowie nie kontaktowali się bezpośrednio z 

kolegami/koleżankami spoza klasy/grupy. 

18. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi, 

podręcznikami, zeszytami, pomocami dydaktycznymi własnymi lub 

przygotowanymi przez nauczycieli. Nie mogą również dzielić się jedzeniem 

i napojami. 

19. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do przypilnowania 

właściwego przygotowania swojego dziecka do zajęć i wyposażenia go w 

niezbędne przybory oraz pomoce dydaktyczne. Brak wymaganych 

przyborów, materiałów uniemożliwi dziecku właściwą i efektywną pracę na 

lekcji, za co odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

20. Uczniowie przynoszą do szkoły jedynie: przybory, materiały, pomoce 

dydaktyczne niezbędne w procesie kształcenia oraz odpowiednio 

zabezpieczone posiłki (np. 2. śniadanie) i napoje.  



21. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły żadnych zbędnych 

rzeczy/przedmiotów - zabawek, gier, innych gadżetów i akcesoriów. 

Podczas pobytu w szkole, również podczas przerw i pobytu w świetlicy 

szkolnej, obowiązuje zakaz korzystania z nich. 

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach uczeń może zabrać do szkoły i korzystać w niej z przedmiotów 

niezbędnych do właściwego funkcjonowania dziecka. Rodzic/opiekun 

dziecka jest zobowiązany poinformować wychowawcę o dodatkowych 

przyborach/materiałach/przedmiotach niezbędnych uczniowi do 

funkcjonowania na terenie placówki; ich codziennej dezynfekcji/codziennym 

czyszczeniu oraz do objaśnienia dziecku o zakazie udostępniania/pożyczania 

ich innym osobom. 

22.  W ramach zajęć wychowania fizycznego realizowane są jedynie gry i 

ćwiczenia fizyczne niekontaktowe, umożliwiające zachowanie dystansu 

społecznego. 

23. W ramach zajęć muzycznych oraz innych artystycznych związanych z 

emisją głosu nie realizuje się ćwiczeń/działań uniemożliwiających 

zachowanie dystansu społecznego. Rezygnuje się ze śpiewu chóralnego, 

wspólnych deklamacji/recytacji, gry na instrumentach dętych etc. 

24. Do odwołania Szkoła nie organizuje wyjść edukacyjnych, warsztatów, 

wycieczek, zawodów sportowych oraz innych przedsięwzięć poza 

budynkiem szkoły. Obowiązuje zakaz realizacji zajęć/przedsięwzięć poza 

terenem szkoły, z wyłączeniem zajęć na basenie (Aquapark TRZY FALE) 

dla klas 4.-5., w ramach lekcji wychowania fizycznego. Podczas drogi na 

basen oraz na basenie uczniowie są zobowiązani do przestrzegania 

regulaminu poruszania się środkami komunikacji i organizacji zajęć na 

basenie. 

25. Uczniowie klas 1-3 korzystający ze świetlicy szkolnej, a przyprowadzani 

do szkoły przed rozpoczęciem zajęć wchodzą do szkoły wejściem głównym i 

bezzwłocznie udają się do świetlicy. 

26. Uczniowie klas 1-3 realizują zajęcia lekcyjne oraz spędzają przerwy 

śródlekcyjne w segmencie A.  Segment A opuszczają wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach, za wiedzą i zgodą wychowawcy lub innego 

nauczyciela realizującego zajęcia.  

27. Uczniowie klas 1-3 uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych, 

realizowanych poza segmentem A, są zaprowadzani na zajęcia przez 



wychowawców lub po uczniów przychodzi do świetlicy szkolnej 

nauczyciel/specjalista realizujący zajęcia, jeżeli dziecko, zgodnie z 

regulaminem świetlicy, tam przebywa. 
 

28. Uczniowie nieuczestniczący w zajęciach religii, jeżeli te odbywają się w 

środku zajęć lekcyjnych, czekają na kolejne zajęcia w świetlicy szkolnej – 

klasy 1-3 oraz bibliotece szkolnej – klasy 4-8. Ich obecność we wskazanych 

miejscach jest ewidencjonowana przez pracowników świetlicy i biblioteki. 

Jeżeli wolą rodzica/opiekuna prawnego jest, aby jego dziecko spędziło ten 

czas poza placówką, zobowiązany jest do: 

- odebrania dziecka ze szkoły i przyprowadzenia go na zajęcia - w 

przypadku klas 1- 4; 

- złożenia oświadczenia za pośrednictwem e-dziennika do wychowawcy 

klasy - w przypadku klas 5-8, 

- poinformowania wychowawcy klasy. 

 

29. Nauczyciele realizują zajęcia pozalekcyjne bezpośrednio po lekcjach lub 

przed lekcjami, w miarę możliwości organizacyjnych. Uczniowie 

uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych, których realizacja nie jest 

możliwa bezpośrednio po ich zajęciach lekcyjnych, udają się do swoich 

domów lub są odbierani przez rodziców/opiekunów, a następnie wracają na 

zajęcia pozalekcyjne nie wcześniej niż na 10-15 minut przed ich 

rozpoczęciem. Uczniowie klas 1-3, korzystający ze świetlicy szkolnej, 

zgodnie z jej regulaminem, czekają w świetlicy szkolnej. 

30. Rodzice/prawni opiekunowi są zobowiązani do przekazania 

wychowawcy, nauczycielom świetlicy (jeśli dziecko z niej korzysta) 

aktualnych numerów telefonów, w celu zapewnienia sposobu szybkiej, 

skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  
 

31. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego odbierania 

telefonów ze szkoły oraz niezwłocznego reagowania na komunikaty 

związane ze stanem zdrowia ich dziecka lub sytuacją pandemiczną w szkole, 

wysyłane przez pracowników placówki za pośrednictwem e-dziennika.  

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku szkoła ma prawo powiadomić 

SANEPID, SĄD RODZINNY lub inne instytucje współodpowiedzialne za 

bezpieczeństwo uczniów i pracowników placówki. 
 

32. Podczas pobytu dziecka w szkole pracownicy placówki mają prawo 

mierzyć temperaturę ciała uczniów termometrem bezdotykowym. 



Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia do 

szkoły zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.  

33. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy sugerujące 

infekcję dróg oddechowych, a w szczególności gorączkę, kaszel 

niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego 

(telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika).  

• Uczeń natychmiast zakłada osłonę ust i nosa oraz zostaje skierowany do 

izolatorium. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba wyznacza 

pracownika do sprawowania opieki nad uczniem. Opiekun sprawujący 

opiekę nad uczniem zachowuje dystans minimum 2m, zakrywa nos i usta 

maseczką lub przyłbicą.  

• Rodzic/opiekun prawny zostaje niezwłocznie poinformowany 

telefonicznie o wystąpieniu u dziecka objawów sugerujących infekcję 

dróg oddechowych, mogących wskazywać na zarażenie COVID-19. Jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w sposób 

uzgodniony z dyrektorem placówki lub upoważnioną przez dyrektora 

osobą. W takiej sytuacji rekomendowany własny środek transportu – 

niekorzystanie z transportu publicznego. 

• Po odebraniu dziecka ze szkoły rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest 

do skonsultowania się z lekarzem. O wyniku badania ucznia przez 

lekarza niezwłocznie informuje szkołę (telefonicznie lub e-mailowo) - 

dyrektora, pedagoga lub wychowawcę.  

• Dyrektor placówki informuje Organ Prowadzący i Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

• Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba informuje o 

podejrzeniu wystąpienia zakażenia rodziców/opiekunów prawnych 

uczniów z klasy/grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie 

COVID-19. 

• Obszar, w którym przebywał uczeń podejrzany o zakażenie, zostaje 

poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji. 

• Dyrektor wdraża dodatkowe procedury zgodnie z zaleceniami 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i rekomendacjami 

Organu Prowadzącego. 

34. Możliwe jest częściowe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, konsultacji dla 

ósmoklasistów w formie zdalnej. W takiej sytuacji nauczyciel prowadzący 

zajęcia zobowiązany jest do: 



• przedstawienia dyrektorowi, poza obowiązkowym wskazaniem 

szczegółowego harmonogramu zajęć, listy uczestników, programu zajęć 

etc., sposobów realizacji zajęć w formie zdalnej; 

• prowadzenia zajęć na terenie placówki, poza sytuacjami, gdy nauczyciel 

objęty jest kwarantanną lub w innych uzasadnionych przypadkach 

związanych z sytuacja pandemiczną, za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły;  

• dokonywania oceny osiągnięć ucznia po każdych zajęciach i 

informowania o realizacji założonych celów ucznia i jego 

rodzica/opiekuna prawnego; 

• zamieszczania zadań i materiałów związanych z realizacją zajęć zdalnych 

w sposób ustalony z dyrektorem placówki, uczestnikami zajęć i ich 

opiekunami (rekomendowane jest wykorzystywanie w tym celu narzędzi 

OFFICE 365 lub e-dziennika LIBRUS - zwłaszcza e-tablica) 

 

35. Podczas zajęć uczniowie zajmują na stałe miejsca wskazane im na 1. 

spotkaniu z wychowawcą lub nauczycielem realizującym zajęcia w grupach. 

Uczniowie bez zgody wychowawcy/nauczyciela nie zmieniają wskazanych 

im miejsc. O układzie miejsc zajmowanych w sali przez uczniów 

wychowawca klasy informuje innych nauczycieli. 

36. Podczas pobytu w szkole uczniowie stosują się do wszelkich zaleceń 

wychowawców, nauczycieli, innych pracowników szkoły związanych z 

przestrzeganiem bezpieczeństwem i higieny w związku z pandemią  

COVID-19. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i procedur może 

skutkować powiadomieniem Sądu Rodzinnego, Opieki Społecznej, 

Sanepidu, Policji lub innych służb współodpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo obywateli w czasach pandemii.  

37. Jeżeli zachowanie ucznia bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu innych 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a uczeń znajduje się w stanie 

silnego wzburzenia/pobudzenia emocjonalnego etc. i nie reaguje na 

zalecenia kadry, szkoła niezwłocznie wzywa Pogotowie Ratunkowe i 

informuje o zdarzeniu rodzica/opiekuna prawnego, który zobowiązany jest 

do niezwłocznego stawienia się w placówce.  Ponadto we wskazanej 

sytuacji, zwłaszcza powtarzającej się, dyrektor placówki lub pedagog 

szkolny może zwrócić do Sądu Rodzinnego lub/i Opieki Społecznej o wgląd 

w sytuację rodzinną/domową dziecka.  

38. W szkole ograniczone zostaje przebywanie osób trzecich z zewnątrz do 

niezbędnego minimum. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub jednorazowe rękawiczki. Chęć 



osobistego kontaktu z pracownikami szkoły należy poprzedzić informacją 

telefoniczną lub e-mailową.  

Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną  

(e-dziennik). 

 

ZASADY ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA  

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

1. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce. Uczniowie i 

nauczyciele mają obowiązek zakrywania nosa i ust. 

 

2. Przed biurkiem nauczyciela biblioteki może przebywać 1 uczeń. 

Pozostali czekają w kolejce z zachowaniem dystansu 1,5m od kolejnej 

osoby. 

 

3. Książki do zwrotu uczniowie odkładają w wyznaczonym miejscu.  

 

4. Wszystkie przyjęte od uczniów zbiory będą poddawane dwudniowej 

kwarantannie, po upływie której nauczyciel biblioteki odłoży je na półki. 

 

5. Lektury, inne książki i publikacje będą podawane przez nauczyciela 

biblioteki, nie ma możliwości samodzielnego dostępu do półek. 

 

6. Rodzica/opiekuna prawnego chcącego skontaktować się z biblioteką 

szkolną obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz wcześniejszy 

kontakt przez e-dziennik. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BUFETU SZKOLNEGO 

1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników i uczniów.  

 

2. Posiłki wydawane będą zgodnie z harmonogramem: 

• Klasy 1-4 – przerwa obiadowa w godz. 12.20 -12.40 

• Klasy 5-8 – przerwa obiadowa w godz. 13.25 - 13.40 



• Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli 

świetlicy udają się na obiad w godz. 13.00, 14.00, 15.00, w zależności od 

planu zajęć. 

 

3. Poza godzinami wyznaczonymi na posiłki bufet jest zamknięty. 

 

4. Przy zmianowym wydawaniu posiłków blaty stołów, poręcze krzeseł są 

dezynfekowane po każdej przerwie obiadowej. 

 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C oraz je wyparza. 

 

 

 


