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Wytyczne dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w klasach 1 – 8  

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach  

od dnia 1 września 2021 roku 

 

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września 

2021r obowiązywać będą w naszej placówce dodatkowe standardy higieniczne 

zakładające funkcjonowanie w podwyższonym reżimie sanitarnym. Wszystkie 

procedury i wymogi opracowane zostały w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej.  

3. Przy każdym z głównych wejść do budynku szkolnego ustawione będą 

dyspensery z środkiem do dezynfekcji rąk z którego będzie można korzystać. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

• Rodzice dzieci z klas 1 – 3: jeden opiekun dorosły z jednym dzieckiem 

z zachowaniem dystansu społecznego od pozostałych użytkowników szatni 

szkolnej (1,5 metra). 

• Rodzice dzieci z klas 4 – 8: rodzice dzieci z klas 4 – 8 proszeni są 

o nie wchodzenie z dziećmi na teren szatni szkolnej w celu zmniejszenia ilości 

osób przebywających w tej przestrzeni w godzinach porannych.  

• Dzieci z klas 4 – 8 rozbierają się w szatni szkolnej samodzielnie. 
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5. Uczniowie klas 1 – 3 przebywający na terenie szkoły przed godziną rozpoczęcia 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych pozostają pod opieką nauczyciela 

wychowawcy pełniącego dyżur od godziny 7.30 w sali przypisanej do danej 

klasy.  

6. Uczniowie klas 4 – 8 przebywający na terenie szkoły przed godziną rozpoczęcia 

obowiązkowych zajęć dydaktycznych przekierowywani są na korytarz szkolny 

(górny lub dolny), gdzie znajdują się pod opieką nauczycieli pełniących dyżur od 

godziny 7.30. 

7. Nie wskazane jest gromadzenie się dzieci i młodzieży w obrębie przestrzeni 

szatni szkolnej. 

8. Rodzice dzieci z klas 1- 3 zobligowani są do jak najszybszego opuszczenia terenu 

szatni szkolnej i nie przemieszczanie się z dzieckiem po terenie szkoły. 

9. Dzieci z klas 1 – 3 po skorzystaniu z szatni szkolnej samodzielnie udają się 

do swoich klas. 

10. W trakcie pobytu dzieci w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste 

mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zakrywanie 

ust i nosa podczas kichania i kaszlu. 

11. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze 

lub we własnej szafce.  

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostaną usunięte. 

13. Czyszczenie sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej odbywać się będzie raz 

dziennie po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

14. W ciągu dnia dodatkowo dezynfekowane będą klamki i poręcze szkolne. 

15. Sale lekcyjne oraz korytarze wietrzone będą co najmniej raz w ciągu godziny 

zegarowej. 

16. W miarę możliwości i adekwatnie do warunków pogodowych część zajęć 

sportowych, świetlicowych, oraz edukacyjnych odbywać się będzie na świeżym 

powietrzu. 

17. W miarę możliwości i adekwatnie do warunków pogodowych długa przerwa 

obiadowa odbywać się będzie na świeżym powietrzu. 
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18. Rodzice obierający dzieci ze szkoły proszeni są o nie przemieszczanie się 

po terenie szkoły: 

• Rodzice dzieci z klas 1-3: jeden opiekun dorosły z jednym dzieckiem 

zzachowaniem dystansu społecznego od pozostałych użytkowników szatni 

szkolnej. 

• Dzieci z klas 4-8 korzystają z szatni samodzielnie.  

19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję zakaźną, w tym w szczególności gorączkę (temperatura powyżej 37.5), 

kaszel uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, pod opieką wskazanej osoby dorosłej. Niezwłocznie 

powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie dziecka, którzy zobowiązani będą 

odebrać dziecko jak najszybciej (rekomendowany własny środek transportu). 


