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Procedury pracy w reżimie sanitarnym dla 

uczniów klasy I – III oraz dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

od 18 stycznia 2021 r. 

Organizacja zajęć w Szkole Filialnej w Barczewku 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa). 

3.  Wejście do budynku odbywa się głównymi drzwiami. 

4. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcja 

użycia. Zobowiązuje się wchodzących do budynku do dezynfekcji dłoni. 

5. Ogranicza się wejście opiekunów do budynku szkolnego. Opiekunowie kontaktują się z 

pracownikami szkoły za pomocą Librusa, telefonu do sekretariatu (89 514 42 42) lub 

poczty email (splegajny@wp.pl ; dyrektor106@wp.pl )  

6. W uzasadnionych przypadkach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. Dzieci są zobowiązane do noszenia osłony nosa i ust w 

przestrzeni wspólnej szkoły.  

8. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną, oraz wspólną szatnię, w której są zaznaczone  

sektory dla poszczególnych klas i przedszkola. Wyjścia do toalety odbywają się pod 

opieką wychowawcy lub osoby do tego wyznaczonej, w czasie umożliwiającym 

niekontaktowanie się z uczniami innych klas. Po każdym wyjściu dzieci, toalety są 

dezynfekowane.  
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9. W przypadku podejrzenia choroby dopuszcza się użycie termometru bezdotykowego. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

odizolowuje się ucznia w wyznaczonym miejscu (izolatorium) i niezwłocznie powiadamia 

się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole 

nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi 

klasami. 

12. Ustala się indywidualny harmonogram dla danej klasy, uwzględniający, m.in.: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 

 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

 zajęć na sali gimnastycznej oraz boisku, 

 spożywanie obiadów odbywa się w klasach. 

13. 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. 

14. Sprzęty sportowe są czyszczone oraz dezynfekowane.  

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

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą.  

16. Sale lekcyjne oraz korytarze są regularnie wietrzone.  

17. Umożliwia się korzystanie uczniom z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

18. Unika się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację 

wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W pomieszczeniu wydziela się 

sektory dla poszczególnych klas i przedszkola.  

21. Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. 

22. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z ustalonymi i upowszechnionymi zasadami. 

Opracował zespół: 

Zespół nauczycieli uczących w klasach I - III 


