
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA POBYTU I NAUKI UCZNIÓW 
KLAS IV-VIII NA CZAS PANDEMII 

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.  Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  o  ściśle  wyznaczonej  dla  nich  godzinie  i  opuszczają  ją
niezwłocznie po zakończeniu zajęć, z wyłączeniem osób przebywających na świetlicy. 

3. W sali dydaktycznej każdy uczeń ma wyznaczone indywidualne miejsce i nie może go zmieniać.
Odległości między stanowiskami dla uczniów są maksymalnie zwiększone. W przypadku zajęcia
miejsca przez innego ucznia stanowisko należy poddać dezynfekcji. 

5. Uczniowie w czasie przerwy przebywają wyłącznie na korytarzu przy klasopracowni w których
mają  zajęcia.  W  czasie  sprzyjającej  aury  zaleca  się  przebywanie  na  boisku  szkolnym
z zachowanie dystansu.

6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
i ust.

7. Uczniowie  zwraca uwagę na zachowanie dystansu społecznego między uczniami wynoszący co
najmniej 1,5 metra.

8. Klasopracownie należy wietrzyć co najmniej raz w ciągu godziny.
9. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na ławkach mogą

się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy.
10.  Uczeń  posiada  własne  podręczniki,  przybory,  instrumenty  muzyczne,  materiały  plastyczne

i inne  pomoce,  które  w czasie  zajęć  mogą znajdować  się  na  stoliku  szkolnym ucznia  lub  w
plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11.  Wykorzystane  przez  nauczyciela  w  czasie  zajęć  pomoce  dydaktyczne  typu:  przybory
geometryczne, plansze itp. nauczyciel dezynfekuje zaraz po zakończonych zajęciach.

12.  Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  usunięcie  przedmiotów  i  sprzętu,  których  nie  można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

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

14. Uczniowie niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi przejawy niedyspozycji zdrowotnej.
15. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, min. 2m odległości od innych osób
i powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, pielęgniarkę szkolną, dyrektora placówki.


