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Staszica  w Będzinie w związku z zagrożeniem COVID – 19 

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  Z  ELEMENTAMI  

ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNYCH  DLA KLAS I -  III 

 

Organizacja zajęć 

 W grupie może przebywać do 12 uczniów.  Przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest 

mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). 

 Uczniowie przebywają w wyznaczonych i stałych j salach. 

 Z sali, w której przebywają uczniowie  usunięto  przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone  lub dezynfekowane po 

użyciu. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

 Uczeń posiada własne przybory,  zeszyt informacyjny, zeszyt w linię i zeszyt w kratkę, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.  Po zajęciach 

wszystkie materiały, prace, przybory uczeń zabiera ze sobą. Uczeń nie przynosi ze sobą 

do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub zdezynfekowane.  

 Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

 Uczniowie korzystają z  boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego. 

 Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany.  

 Na boisku mogą przebywać dwie grupy uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. 

 Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

 Uczniowie korzystają z szatni szkolnej. Obowiązkowo zmieniają obuwie. Po zajęciach 

zabierają do domu wszystkie swoje rzeczy, nie zostawiają ich w szatni. Szatnie są 

codziennie dezynfekowane.  

 



 Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji 

zebranych od rodziców.  

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałej, wyznaczonej sali  z zachowaniem zasady 4 m2 

na osobę i 12 dzieci w grupie. 

 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów 

i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Uczniowie z objawami chorobowymi:  kaszel, katar, 

gorączka nie będą wpuszczani do szkoły. 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

 W szkole ustalona jest szybka ścieżka komunikacji z rodzicem. 

 Rodzice  wyrażają  zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy u dziecka co najmniej jeden 

z poniższych objawów: 

• gorączka powyżej 37 st.  

• kaszel 

• trudności z oddychaniem 

      bezzwłocznie wprowadza postępowanie wg Procedury postępowania na wypadek 

podejrzenia wystąpienia u pracownika lub dziecka zakażenia COVID – 19, która stanowi 

załącznik 2a do Procedury bezpieczeństwa  

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym umieszczone są  numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się punkt dezynfekcji rąk oraz informacja 

o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby 

wchodzące do szkoły. 

 Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje o sposobie prawidłowego zakładania 

i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek. 



 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nos oraz nie przekraczania 

obowiązujących stref przebywania. 

 Pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

 W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym  

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno 

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –poręczy,  

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

 Dezynfekcja prowadzona jest z zachowaniem  zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest  czas niezbędny do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy szkoły zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje. 

 Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 
 


