
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ W KLASACH I- III 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU 

 

Na podstawie: 

- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w 

szkołach publicznych i niepublicznych oraz obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi 

zmianami, 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. 

U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami 

- rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 

kwietnia 2020 r. 

- rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 

2020 r. 

 

1.  Od 25 maja 2020 uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych  
z elementami dydaktycznymi, organizowanych na terenie szkoły. 

2. Uczniom klas I- III szkoła zapewnia zajęcia dydaktyczne, realizowane przez nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00.  W godzinach od 7.00 
do 8.00 oraz od 11.00 do 15.30 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, 
realizowane w ramach świetlicy szkolnej. 

3.  Przy organizacji zajęć, szkoła uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia. 

4. W zajęciach w szkole mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej 
oraz Ci, których członkowie rodzin nie przebywają w kwarantannie.  

5.  Zajęcia w szkole będą się odbywać zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) praca w małych grupach o stałym składzie (w miarę możliwości), w jednej grupie może 
przebywać do 12 uczniów, 

b) ograniczanie aktywności uczniów sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, 

c)  minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę, 

d)  odległości między stanowiskami dla uczniów wynoszą 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka), 

e) przynajmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale, w których odbywają się zajęcia, 

f)  w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (po każdych zajęciach używany 
sprzęt i podłoga zostają umyte lub dezynfekowane, 

g)  podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, 



h)  osoby prowadzące zajęciaw miarę możliwości winny używać osłony ust i nosa, winny również 
informować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tych rozwiązań w sposób dostosowany 
do możliwości psychofizycznych, 

i) dzieci uczestniczące w zajęciach korzystają z własnych przyborów, podręczników i zeszytów. 

6. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

7. W czasie pobytu w szkole zaleca się z korzystania przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu 
na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

8. W czasie pobytu w szkole ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z 
dziećmi i młodzieżą od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej zajęcia. 

9. Pracownicy szkoły są wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki 
jednorazowe) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania. 

10. W codziennej pracy pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania środków ochrony (np. 
rękawiczek, maseczek, itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk w tym szczególnie: 

a)  przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

b) po kontakcie z zanieczyszczoną powierzchnią lub sprzętem, 

c)  po usunięciu środków higieny osobistej, 

d) nienoszenia biżuterii w jednostkach systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można 
nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie, 
dezynfekcję rąk. 

11.  Podczas pobytu w szkole należy: 

a)  dbać o odpowiedni dystans społeczny, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży, 

b) bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej: 

- higiena rąk (mycie i dezynfekcja), 

- higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgięty w  

łokciu lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego  

kosza i umyć ręce), 

c) zapoznać dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, jakie 
konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny, 

d) informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 
oczu, nosa i uszu, 

 

 

 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW RODZICA 

 
1. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły, rodzic dostarcza podpisaną zgodę na 
udział w zajęciach dziecka na terenie szkoły.  

2. Przyprowadzając dziecko zachowuje dystans społeczny minimum 2 metry (do pracowników 
szkoły i innych rodziców z dziećmi). 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, przebywania na kwarantannie lub izolacji 
Rodzic nie posyła dziecka do szkoły, by nie narażać innych, zdrowych dzieci na zarażenie 
wirusem. 
4. Dba o zdrowie swoje i innych – jedynie zdrowe osoby mogą przyprowadzać i odbierać dzieci. 
5. Informuje wychowawców o numerze telefonu do szybkiego kontaktu. 

6. Zaopatruje dziecko w maseczkę w drodze do i ze szkoły. 

7. Przypomina codziennie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Przed wejściem do szkoły, 
przypomina dziecku o konieczności dezynfekcji rąk. 

8. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania przez 
dziecko. 

9. Wyposaża dziecko w przybory szkolne, podręczniki i zeszyty. 

10. Pilnuje by dziecko nie przynosiło żadnych zabawek do szkoły. 

 

 

 
 
 

 


