
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU I NAUKI UCZNIÓW KLAS I-III 

NA CZAS PANDEMII 

1. Uczniowie  przychodzą  na  zajęcia  nie  wcześniej  niż  15  minut  przed  ich
rozpoczęciem. W przypadku konieczności wcześniejszego przybycia dziecka do
szkoły, rodzic jest zobowiązany zgłosić taką potrzebę w sekretariacie i złożyć
pisemne oświadczenie. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel  wietrzy salę, w której  będą przebywali
uczniowie.  Wietrzenie  klasy  powtarza  się  w ciągu  dnia,  co  najmniej  raz  na
godzinę w czasie przerwy, a przy sprzyjających warunkach zewnętrznych lekcje
prowadzone są przy otwartych oknach.

3. Nauczyciel  zapoznaje  uczniów  z  zasadami  i  regułami  warunkującymi  ich
bezpieczny  pobyt  na  terenie  szkoły  w  czasie  pandemii  oraz  egzekwuje
przestrzeganie tych umów przez uczniów każdego dnia. 

4. Powierzchnie użytkowe i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest na bieżąco
czyszczony i dezynfekowany.  Przedmioty, których nie można skutecznie umyć
lub zdezynfekować są usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp.

5. Uczniowie przebywają w wyznaczonej sali  i  pracują w stałych miejscach, nie
przemieszczają się bez zgody nauczyciela.

6. Nauczyciel czuwa nad zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min.
1,5  metra  oraz  reżimu  sanitarnego,  kontrolując  regularne  dezynfekowanie
i mycie rąk wodą z mydłem - zgodnie z zaleceniami GIS, w szczególności: po
przyjściu do szkoły, przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza, po toalecie. 

7. Wymagane  jest  stosowanie  zasad:  niepodawania  ręki  i  uścisków  podczas
powitania, zasłaniania ust w czasie kichania i kasłania oraz unikania dotykania
okolic ust, oczu i nosa.

8. Uczniowie  posiadają  własne  przybory  szkolne  i  podręczniki,  które  w  czasie
zajęć znajdują się na ławce ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Dzieci nie
wymieniają  się  przyborami  między  sobą.  Nie  przynoszą  do  szkoły  zabawek
i innych zbędnych przedmiotów.

9. Podczas  realizacji  zajęć  ogranicza  się  aktywności  sprzyjające  bliskiemu
kontaktowi pomiędzy uczniami. 

10.Przerwy  między  zajęciami  organizuje  nauczyciel  w  miarę  możliwości  na
świeżym powietrzu.



11. Dopuszcza się spożywanie drugiego śniadania w sali lekcyjnej z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny. Uczniowie nie wymieniają się i nie dzielą się
posiłkiem.

12.  Uczeń niezwłocznie powiadamia nauczyciela o złym samopoczuciu. 


