
Jastrzębie-Zdrój, 01.09.2020r. 

Procedury bezpiecznego pobytu ucznia klas I-III  

w czasie pandemii Covid-19 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu - Zdroju 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i zachowując odpowiedni dystans 

czekają przed ustalonym wejściem. Nauczyciel uczący wpuszcza uczniów do szkoły i 

zaprowadza do sali. Obuwie uczniowie zmieniają w sali.  

 

2. Uczniowie wchodzą i wychodzą wskazanym wejściem - załącznik nr 1. 

 

3.  Zajęcia lekcyjne są tak organizowane, aby w większości odbywały się w jednej sali.  

 

4. Uczniowie wierzchnie okrycie zostawiają na wyznaczonych wieszakach 

przyporządkowanych do danego ucznia lub na oparciu swojego krzesła. 

 

5. Przerwy odbywają się się w salach lekcyjnych, sporadycznie na korytarzu w wyznaczonych 

strefach: 

 piętro I - grupa 1 - klasy Ia i IIb - przed przerwą pozostałych uczniów 

               - grupa 2 - klasy Ib i IIc - po przerwie pozostałych uczniów 

piętro II - grupa 1 - IIIa i IIIc - przed przerwą pozostałych uczniów 

               - grupa 2 - IIa i IIIb - po przerwie pozostałych uczniów 

 

6. Przerwy śniadaniowe oraz korzystanie z toalety odbywają się zgodnie z wytycznymi. 

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wytycznych, Ministerstwa Zdrowia, Procedur 

Szkolnych oraz 10 zasad dla ucznia wg MEN:  

 Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. 

 Często myj ręce. 

 Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 

 Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 

 Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. 

 Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. 

 Spożywaj swoje jedzenie i picie. 

 Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. 

 Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast 

poinformuj o tym nauczyciela. 

  Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 
 



7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania maseczki lub przyłbicy w woreczku zamykanym na 

klips, strunę itp., chusteczki higieniczne, płyn dezynfekujący i używać ich w razie potrzeby. 

 

8. Dodatkowe karty pracy będą w ograniczonej liczbie.  Kartkówki, testy, sprawdziany, 

ćwiczenia, zeszyty itp. - rozdawane i zbierane zgodnie z zasadami rygoru sanitarnego. Oceny 

z zachowania i poszczególnych edukacji, pochwały i nagany, dodatkowe informacje zostaną 

umieszczane systematycznie tylko do e-dziennika. Kontakt z wychowawcą klasy i 

nauczycielami uczącymi będzie odbywał się przez e-dziennik. Indywidualne spotkania z 

nauczycielami - po wcześniejszym ustaleniu zgodnie z rygorem sanitarnym. 

 

9. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się na korytarzu lub poza budynkiem 

szkoły.  

 

10. Po zakończeniu zajęć nauczyciel uczący sprowadza uczniów do wyznaczonego wyjścia z 

budynku.   

 

11. Wychodząc z sali uczniowie ustawiają się w pary (tak jak siedzą w ławkach, nie trzymając 

się za ręce). 

 

12.  Zajęcia z użyciem plasteliny, modeliny, ciastoliny itp. wykonywane będą tylko w domu. 

 

Procedury mogą ulec zmianie, będą modyfikowane i dostosowywane do potrzeb 

bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.  

  


