
Aneks 2   z dnia 14.01.2021r.  

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID – 19 

OBOWIĄZUJE  OD 18.01.2021r. – uzupełnienie dokumentu z dnia 1.09.2020 

 

Wprowadza się następujące zmiany: 

1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie pracownicy szkoły (nauczyciele, terapeuci, 

pracownicy administracji i obsługi, pielęgniarka szkolna). 

2. Rodzice / opiekunowie przyprowadzający i osobiście odbierający dzieci nie wchodzą 

do przestrzeni wspólnej. W budynku szkoły, przed dyżurką mogą przebywać 

maksymalnie 2 osoby. Pozostali rodzice / opiekunowie oczekują przed wejściem na 

możliwość odbioru dziecka.  

3. W miarę możliwości, po przyjściu do szkoły, uczniowie klas 1–3 SP udają się pod 

opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela bezpośrednio do sali lekcyjnej.  

Po zakończonych zajęciach są przekazywanie rodzicom / opiekunom przez nauczyciela, 

wychowawcę lub pomoc nauczyciela.  

4. Uczniowie klas 1–3  nie korzystają z szatni znajdującej się na parterze w budynku 

szkoły. Odzież wierzchnia przechowywana jest oddzielnie w wyznaczonych miejscach.  

5. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do 

minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

6. Każda z klas 1–3 Szkoły Podstawowej ma ustalony indywidualny plan dnia 

uwzględniający: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,  

 korzystania z przerw,  

 korzystania ze stołówki szkolnej.  

7. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są konsultowane i ściśle przestrzegane przez 

przewoźników i rodziców samodzielnie dowożących dzieci. 

8. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

9. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele oraz pomoc nauczyciela. Ich 

liczba jest ograniczona do minimum. Większość zajęć na terenie szkoły  realizowana 

jest z wychowawcą klasy.  

10. Dopuszcza się realizację wybranych zajęć w formie online (w domu i na terenie szkoły). 

Uczniowie przebywający w szkole mają zapewnioną opiekę i dostęp do niezbędnego 

sprzętu elektronicznego.  

11. Uczniowie klas 4–8 Szkoły Podstawowej i klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

kontynuują naukę zdalną.  

12. Świetlica szkolna zapewnia opiekę oraz wsparcie w realizacji zajęć online z terenu 

szkoły wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.  

13. Osoby przebywające w przestrzeni wspólnej (nauczyciele, pracownicy szkoły, goście) 

mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachować dystans społeczny.  



14. Wprowadza się limit osób przebywających w pomieszczeniach ogólnodostępnych 

(pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wf, pokój dla pracowników obsługi) – max. 

1 osoba na 4 m2.  

W przypadku gdy liczba osób przekracza dozwoloną ilość należy bezwzględnie 

zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny.  

 

 

             Katarzyna Przybył 

      Dyrektor Szkoły 

 


