
PROCEDURA  ORGANIZACJI PRACY W KLASACH I – III  

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID -19 OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ODZIAŁU REGINA II AK W BISTUSZOWEJ 

 

1. W klasie może przebywać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub  w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczniowie klas I - III przychodzą na zajęcia zgodnie z  obowiązującym 

harmonogramem.  

3. W sali lekcyjnej uczeń zajmuje wyznaczone przez nauczyciela stałe miejsce  

w ławce. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia 

własnego bezpieczeństwa.  

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnym pudełku. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi. 

5. Pisząc na  tablicy uczeń używa własnego pisaka. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę lekcyjną na każdej przerwie lub częściej, 

oraz organizuje gimnastykę śródlekcyjną. 

7. Uczniów klas I – III obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

8. Uczniowie mogą wychodzić do toalety pojedynczo podczas zajęć lub przerw, 

przestrzegając zasad higieny.  

9. Posiłki przyniesione z domu uczeń spożywa w klasie podczas przerwy z zachowaniem 

higieny. 

10. Każde dziecko ma obowiązek posiadania własnej maseczki. W razie konieczności 

przebywania na korytarzu mieszanych grup dzieci są zobligowane do zasłaniania ust  

i nosa.  

11. Uczniowie spędzają przerwy na wyznaczonym sektorze korytarza znajdującego się na 

I piętrze.  

12. Przed wejściem i po skończonej lekcji uczeń myje ręce wodą i mydłem w sali 

lekcyjnej. 

13. Nauczyciel  organizuje zajęcia w taki sposób, aby zachować dystans społeczny. 

14. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów niepotrzebnych (zabawek, 

samochodów, pluszaków etc). 

15. Podczas przemieszczania się do sali komputerowej na zajęcia, uczeń zasłania nos  

i usta, a po powrocie  dezynfekuje ręce. 

16. Zebrania i konsultacje z rodzicami będą odbywać się online, telefonicznie lub 

stacjonarnie z zachowaniem rygoru sanitarnego. 

17. Przed wejściem na stołówkę szkolną uczeń dezynfekuje ręce.  

 

Data i podpis dyrektora szkoły  



 

 

 

 


