
Aneks nr 5  

do Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rudniku od 1 września 2020 r. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 
Opracowano na podstawie:  

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.) 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) 

 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane 

maseczki chirurgiczne). 
 

2. Zapewnia się szybki sposób skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia; kontakt  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 
 

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

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

uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

(Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 

ucznia), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni 

zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 
 

4. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły; sale i węzły sanitarne 

dla poszczególnych klas wyznaczono z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej dystans 

społeczny. 
 

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

do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Rozkład zajęć, 

i przerwy śródlekcyjne ograniczają kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach 

wspólnych. 
 

6. W organizacji pracy szkoły uwzględnia się indywidualny harmonogram/plan dnia 

(lub tygodnia) dla danej klasy uwzględniający, m.in.: 
 

- przyporządkowanie każdej klasie sali lekcyjnej 
 

- przerwy spędzane w klasach/na zewnątrz w wyznaczonych miejscach 
 

- korzystanie ze stołówki szkolnej; rozpiętość czasowa w spożywaniu obiadów 
 



7. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, w miarę możliwości 

zostanie zastosowane: 
 

  - zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

   1,5 m 
 

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela 
 

- ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 

 

8.  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. 

 

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 
 

10. W miarę możliwości organizuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone 

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  
 

11. Organizacja zajęć pozalekcyjnych odbywa się w małych grupach lub w oddziałach 

klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. 
  

12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, zobowiązuje się go do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów 

należących do szkoły, jak również ich wietrzenia. 

 

Gastronomia 

 

1. Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m/przegroda o wysokości 

co najmniej 1 m między stolikami, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym 

wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł 

po każdej grupie. 
 

2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
 

3. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 
 

4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców. 


