
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Końskich od 18 stycznia 2021

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły 

korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. Dozowniki są regularnie napełniane.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do strefy rodzica, zachowując zasady:

 a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa.

6. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz, przy czym 

obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych i poruszać się wyłącznie w wyznaczonych obszarach.

7. Szkoła opracowała sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia – kontakt 

telefoniczny i mailowy.

8. Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym, który jest dezynfekowany  po użyciu go w 

danej grupie. 

9. Uczniowie i pracownicy używający masek i rękawic jednorazowych zobowiązani są do ich 

wyrzucania do oznaczonych pojemników. 

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

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń ten zostaje 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób, a szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 



11. Szkoła w miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 

miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły 

sanitarne dla poszczególnych klas zostają rozmieszczone na różnych piętrach i w różnych 

segmentach budynku szkoły.

12.Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma 

ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.

13. Ustala się indywidualny harmonogram  dla danej klasy, uwzględniający godziny przychodzenia

i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) i korzystania ze stołówki

szkolnej.

14. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

15. 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. 

16. Sprzęty sportowe i programowe są po każdym dniu zajęć dokładnie czyszczone oraz 

dezynfekowane,  w miarę możliwości korzysta się z przyborów jednorazowych. Przedmioty i 

sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte z sal. 

17. 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. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy 

uczeń wraca do domu.

18. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub 

innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

zostają umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

19. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a

w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu. 

Na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie dwie grupy z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, zaleca się rezygnowanie z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

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

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca 

otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w 

przestrzeni publicznej.

23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



24. Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni – wprowadza się różne godziny 

przychodzenia uczniów do szkoły i korzystania z co drugiego boksu o tej samej godzinie, aby 

kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. Ze względu na konieczność zachowania reżimu 

sanitarnego uległ zmianie przydział sal, na jednym korytarzu uczą się maksymalnie 3 grupy i 

wychodzą one na przerwy o różnych godzinach. 

KLAS
A

NAUCZYCIEL NR SALI
CZAS PRZEZNACZONY NA

KORZYSTANIE 
Z SZATNI

I A Małgorzata Barańska 13 A 7.45 – 8.00

I B Ewa Staniszewska 14 A 8.00 – 8.15

I C Beata Milczarek 2 A 8.00 – 8.15

I D Monika Wolska 3 A 7.45 – 8.00

II A Izabela Smolarczyk 1A 8.00 – 8.15

II B Ewa Król 4 B 8.00 – 8.15

II C Małgorzata Polewany 16 A 7.45 – 8.00

II D Mariola Hajduk 6 C 7.45 – 8.00

III A Ewa Kiniorska 5 D 8.00 – 8.15

III B Katarzyna Pręcikowska 5 B 8.00 – 8.15

III C Agnieszka Kosidło 3 D 7.45 – 8.00

III D Teresa Cygankiewicz 1 D 7.45 – 8.00

Uczniowie, którzy w danym dniu zaczynają lekcje od drugiej godziny lekcyjnej, przychodzą do 
szkoły zgodnie z planem.

ZMIANA PRZYPORZĄDKOWANIA SZATNI

III A – pierwszy boks 

III B – drugi boks

III C – trzeci boks

25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, 

które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych  

wprowadza się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się 

zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć



(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności 

przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

26. Korzystanie ze stołówki odbywa się zgodnie z dotychczas obowiązującymi procedurami. 

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole tylko w małych grupach (z wyjątkiem zajęć, w 

których uczestniczy cała klasa), z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć odbywa mycie i dezynfekcja powierzchni 

dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

28. Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, nauczyciele biblioteki

wyznaczają konkretny dzień i godziny wypożyczania książek dla każdej klasy uwzględniając 

konieczny okres dwudniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotece.

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
2A 8.00-10.00 2C 8.00-10.00 3A 8.00-10.00 3C 8.00-9.30 1A 8.00-9.00
2B 10.00-12.00 2D 10.00-12.00 3B 10.00-12.00 3D 9.30-11.00 1B 9.00-10.00

1C 10.00-11.00
1D 11.00-12.00

29. Gabinet profilaktyki zdrowotnej pracuje zgodnie z harmonogramem. 

30. Dodatkowe środki ostrożności dotyczące dzieci z chorobami przewlekłymi zostaną ustalone 

indywidualnie w zależności od potrzeb w porozumieniu z rodzicami/opiekunami ucznia. 

31. Pozostałe procedury wprowadzone zarządzeniem dyrektora obowiązują nadal. 

32.  Zasady będą aktualizowane zgodnie z potrzebami i przepisami prawa. 


