
Organizacja zajęć w PSP Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie od 

dnia 18 stycznia 2021r. 
/Wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych/ 

 

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 należy dezynfekować ręce.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, 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. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w 

wyznaczonych obszarach. 

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

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 

kaszel, duszności)  odizolowuje ucznia do  odrębnego pomieszczenia, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 



8.  Każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole  ma 

ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi 

klasami. 

9. Wytyczne MEN, MZ i GIS zalecają różne godziny wejścia do szkoły i 

wyjścia. Sugeruję następujące godziny, oczywiście w miarę możliwości. 

Godziny wejścia: 

Dzieci z klasy I  – do godz.7.30 

Dzieci z kl. II      7.30 – 7.45 

Dzieci z kl. III   7.45-7.50  

Godziny wyjścia ze szkoły: 

Kl. I- do godz.15.00 

Kl. II- 15.00- 15.15 

Kl. III- 15.15- 15.30 

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

11. Zajęcia dydaktyczne – obowiązkowe i dodatkowe odbywają się zgodnie z 

tygodniowym rozkładem zajęć. 

12. Do grupy przyporządkowani są  nauczyciele uczący w danej klasie.  

13. 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. 

14. Sprzęty sportowe i programowe są dezynfekowane.  

15. 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. 

16. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem po każdym dniu 

zajęć.  

17. Sale lekcyjne oraz części wspólne  są wietrzone zgodnie z zaleceniami GIS. 

18. W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego i przebywają 

na świeżym powietrzu, na terenie szkoły.  

19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu,  rezygnuje się z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. 



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

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej: 

Świetlica poranna – sala nr 4 parter szkoły. 

 

Świetlica popołudniowa; 

Kl. Ia - sala nr 9 lub sala lekcyjna nr 18              / w zależności od ilości osób              

                                                                                       przebywających w 

świetlicy/ 

Kl. Ib- sala nr 7 lub sala lekcyjna nr 23 

Kl. II -sala nr 10 lub sala lekcyjna nr 25 

Kl. IIIa -sala nr 11 lub sala lekcyjna nr 24 

Kl. IIIb -sala lekcyjna nr 19 

22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej  

ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

23. Biblioteka jest czynna każdego dnia w godzinach pracy szkoły. Zasady 

korzystania z biblioteki szkolnej zgodnie z wytycznymi GIS. 

24.  W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 

użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w 

szatni – obowiązek osłony ust i nosa. 

 

\ 

Gastronomia 

1. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalni szkolnej. 

2. Zachowane są wszelkie zasady GIS dotyczące wietrzenia pomieszczeń, 

wyparzania naczyń i sztućców, zachowania odległości, dezynfekcji. 

3. Środki dezynfekujące używane na terenie szkoły posiadają certyfikat. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2.  W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych należy 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały 



dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o 

nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 

nr 999 lub 112. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w 

trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do 

domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 

teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy 

zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2, dyrektor szkoły  kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 

epidemiologicznego. 

5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur 

związanych z zaistniałym przypadkiem. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego*. 

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

s. dyr. Agata Sidoruk 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

