
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 25 MAJA 2020 R. NA CZAS ZAGROŻENIA 

EPIDEMICZNEGO 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Liczebność grup nie przekracza 12 dzieci. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

4. Dyrektor zobowiązany jest zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni 

stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów. 

5. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

6. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach. 

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną 

osobę (uczniów i nauczycieli). 

8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

-1 ławka szkolna). 

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 powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Przy wejściu do szkoły bezwzględnie powinien zostać umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. 

Każda osoba wchodząca do budynku szkoły winna ręce zdezynfekować. 

11. Każde pomieszczenie użytkowane w szkole zostaje wyposażone w płyn dezynfekujący. 

12. Co godzinę należy wietrzyć salę zajęć, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

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

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

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

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

15. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z 

użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć 

go przed używaniem. 

16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi 

dystans. 

17. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 



19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

20. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia miejsc – koszy, na wyrzucanie środków ochrony 

osobistej po ich zużyciu. 

21. W widocznym miejscu w łazienkach należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk.  

22. Zobowiązuje się nauczycieli do poinstruowania i przestrzegania zasad prawidłowego mycia 

rąk i nadzorowania podczas tej czynności uczniów, szczególnie po przyjściu do placówki, 

przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

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

sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

24. Przybory do ćwiczeń, wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

25. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych 

od rodziców. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej  z zachowaniem zasady 4 m2  na osobę. 

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

27. Nauczyciele i inni pracownicy  szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

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

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

29. Dyrektor zobowiązany jest do wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń takich jak: źródełka i 

fontanny wody pitnej. Należy zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów 

pod nadzorem opiekuna. 

30. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 

niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 

sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i 

dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych 

oraz sztućców. 

31. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze minimum 600 lub je wyparzać. 



32. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych. Jeżeli 

zachodzi konieczność należy zorganizować zmianowe wydawanie posiłków. 

33. Obowiązkowe jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

34. Zaleca się częste dezynfekowanie powierzchni dotykowych, takich jak: poręcze, klamki, 

włącznik światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

zajęć. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

35. Należy zabezpieczyć bieżącą dezynfekcję toalet. 

36. Z sal szkolnych należy usunąć wszelkie zabawki i sprzęty,  których nie ma możliwości 

częstego i bezpiecznego dezynfekowania. 

37. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia i przygotowania pomieszczenia (wyposażonego w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować ucznia w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

38. Dyrektor zobowiązany jest do umieszczenia w łatwo dostępnym miejscu numerów telefonów 

do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych (szpital z oddziałem zakaźnym). 

39. Dyrektor zobowiązany jest do zorganizowania takiej pracy aby pracownicy po 60 r.ż. oraz z 

istotnymi problemami zdrowotnymi nie mieli bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

40. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający uczniów do i z placówki 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m. 

41. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wchodzić wyłącznie do wyznaczonej w placówce 

przestrzeni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem. 

42. Dyrektor wyznacza osoby dyżurujące do przyjmowania i przekazywania do odbioru dzieci  

przy drzwiach wejściowych do placówki. 

43. Osoby wyznaczone zabezpieczone zostają w indywidualną osłonę nosa i ust oraz rękawiczki 

ochronne. 

44. Dyrektor zobowiązany jest do zabezpieczenia przynajmniej jednego termometru 

bezdotykowego w placówce do mierzenia temperatury dzieciom podczas przyjmowania do 

placówki i w razie potrzeby, w ciągu dnia. 

45. Osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku 

temperatury ciała oraz odkażenia dłoni dziecka odpowiednim środkiem do tego 

przeznaczonym, a jeżeli są do tego przeciwskazania zdrowotne, skierowania ucznia do 

łazienki celem dokładnego umycia rąk. 



 

Zobowiązuję dyrektora placówki do zapoznania z procedurą pracowników oraz uczniów i rodziców 

korzystających z zajęć w okresie od 25 maja 2020 r. 

 


