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Procedury bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej nr 12                              

im. Mariana Batki w roku szkolnym 2020/2021, w czasie trwania pandemii. 

 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

Przed wyjściem do szkoły każdy rodzic jest zobowiązany do zmierzenia temperatury dziecku.  

W przypadku podwyższonej temperatury należy skontaktować się z lekarzem i pozostawić 

dziecko w domu.  

Każde dziecko w szkole powinno być wyposażone w swój płyn dezynfekcyjny, maseczkę lub 

przyłbicę.  

Uczniowie klas 1-3 pozostają w maseczkach lub przyłbicach do momentu wejścia do klasy.  

Szatnia  

Dzieci z klas pierwszych wchodzą do szatni z jednym opiekunem. (Opiekun towarzyszy 

dziecku wyłącznie we wrześniu). Dzieci z klas drugich i trzecich idą samodzielnie do swoich 

klas w maseczkach lub przyłbicach.  

Poranne zajęcia świetlicowe  

Dzieci z klas 1-3, które przychodzą do szkoły między godziną 7.00 a 8.00, zbierają się w 

„Dziupli” – świetlicy s. 21 (parter).  

Wychowawcy klas pierwszych  schodzą do szatni o godzinie 8.00. Czekają na dzieci 

przebierające się, a następnie odbierają pozostałe dzieci z „Dziupli” ( s. 21)  i udają się do 

klas.  

 

Zajęcia w klasach 

Każda klasa wyposażona jest w płyn do dezynfekcji.  

Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogą nie osłaniać ust i nosa. W sytuacji, gdy nie jest 

możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu, nauczyciel może nakazać uczniowi założenie 

maseczki (przyłbicy), pamiętając jednocześnie o ochronie własnych ust i nosa.  

Bezwzględnie należy zachować dystans między uczniami. 

Uczniowie nie dotykają siebie nawzajem ani z nauczyciela.  

Podczas zajęć nauczyciele powinni do minimum ograniczyć przemieszczanie się po sali.  

Nie powinno się używać metod pracy, podczas których uczniowie korzystają ze wspólnych 

pomocy dydaktycznych (pisak do tablicy, kreda, gąbka, przybory geometryczne etc.), chyba, 

że po każdym użyciu zostaną zdezynfekowane.  

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać                                                   

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się                   na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi. 
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Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć.  

Jeżeli charakter zajęć na to pozwala, zaleca się przeprowadzenie ich na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, z uwzględnieniem zachowania bezpiecznego dystansu pomiędzy 

uczniami. 

W czasie roku szkolnego zawieszamy obchody urodzin i imienin.  

 

Zajęcia wychowania fizycznego  

Zaleca się, o ile to możliwe, prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym 

powietrzu.  

Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować. Odpowiedzialnym za właściwe przygotowanie sprzętu 

sportowego jest nauczyciel.  

W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. W każdej sali znajduje się 

karta kontroli dezynfekcji pomieszczeń, którą osoba sprzątająca salę ma obowiązek 

codziennie uaktualniać. 

Przerwy międzylekcyjne 

W klasach 1-3 wszyscy uczniowie spędzają przerwy w swoich salach pod opieką 

wychowawcy.  

Przerwy międzylekcyjne dla uczniów zaplanowano wg następującego harmonogramu: 

1. Przerwa pierwsza - klasy pierwsze /1a korytarz główny, 1b korytarz przy sali 

gimnastycznej/, 

2. Przerwa druga - klasy drugie /2a korytarz główny, 2b korytarz przy sali 

gimnastycznej/, 

3. Przerwa trzecia - klasy trzecie /3a korytarz główny, 3b korytarz przy sali 

gimnastycznej/. 

 

Śniadanie uczniowie jedzą w klasach, pamiętając o zachowaniu dystansu i odpowiedniej 

higienie.                     Nie dzielą się ze sobą jedzeniem i piciem.  

Nie korzystamy ze sklepiku szkolnego, automatów z przekąskami i piciem.  

Dyżury  

Nauczyciele klas 1-3 pełnią pozostają w czasie przerw ze swoimi klasami.  

Obiady  

Dla uczniów uczęszczających na obiady przewidziano trzy tury obiadowe.                                                                   

Zostaną one wyznaczone po rozpoznaniu ilości zgłoszeń.  

Odbiór dzieci po zakończonych zajęciach 
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Uczniowie z klas pierwszych odbierani są bezpośrednio przez opiekunów, którzy mają 

obowiązek czekać na dziecko w szatni, w wyznaczonej strefie dla rodziców.  

Rodzice uczniów z klas drugich i trzecich, których dzieci po zajęciach idą do domu,  

zobowiązani są                 oczekiwania na dziecko w wiatrołapie i zasygnalizowanie swojej 

obecności nauczycielowi.                                                  Dziecko nie opuszcza szkoły bez 

rodzica.  

Uprasza się o to, aby rodzice zachowywali dystans i możliwie szybko opuszczali to 

pomieszczenie.  

Zespół edukacji wczesnoszkolnej 


