
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W KLASACH IV – VIII W ZWIĄZKU Z 

ZAGROŻENIEM COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. ODDZIAŁU 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 poszczególnych oddziałów przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie 

z harmonogramem zajęć.  

3. W miarę możliwości uczniowie zakrywają usta, nos podczas lekcji ( w przypadku 

łączenia klas ) lub na polecenie nauczyciela. 

4. Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk przez uczniów i nauczycieli podczas 

przerw. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

6. Przed wejściem do sali lekcyjnej i po zakończonej lekcji uczeń myje ręce wodą z 

mydłem w sali lekcyjnej.  

7. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów niepotrzebnych. 

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

także w czasie zajęć. Salę należy wietrzyć w ten sposób, aby nie narazić uczniów na 

przewianie lub wychłodzenie. 

9. Po każdej lekcji nauczyciel kończący zajęcia dezynfekuje biurko, komputer, pisaki 

tablicowe i pozostałe przedmioty z którymi miał styczność. 

10. Dezynfekcję i wietrzenie nauczyciel odnotowuje w karcie monitoringu wykonanych 

czynności. 

11. W miarę możliwości zaleca się gimnastykę śródlekcyjną.  

12. Uczniowie powinni spędzać przerwy w sali lekcyjnej. Z toalety uczniowie mogą 

korzystać pojedynczo w czasie lekcji i przerwy za zgodą nauczyciela. 

13. Posiłki przyniesione z domu uczniowie spożywają w klasie podczas przerwy 

z zachowaniem zasad higieny. 

14. Jeżeli podczas lekcji lub przerwy nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu. Wszystkie przedmioty z 

którymi ten uczeń miał kontakt należy zdezynfekować. O zaistniałym fakcie 

nauczyciel informuje dyrektora. 

15. Uczniowie opuszczają sale w celu udania się na przerwę, do stołówki szkolnej i po 

zakończonych lekcjach wg ustalonego harmonogramu. 

 

Data i podpis dyrektora szkoły  


