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   Załącznik nr 1    
do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasta  Jaworzna,  

na okres trwania epidemii COVID-19   

   

   

ZASADY I SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12  

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w JAWORZNIE   

   

1. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w wyznaczonych salach lekcyjnych, tak aby 

ograniczyć częste zmiany pomieszczeń przez uczniów. Wyjątek stanowią zajęcia 

komputerowe (kl. I-III).   

2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów 

znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 

 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

3. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych godzinach, zgodnie z tygodniowym 

rozkładem zajęć.   

4. Do szkoły uczniowie przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po wejściu 

przebywają w „Strefie Ucznia” (jeżeli jeszcze trwają zajęcia lekcyjne) lub udają się do 

swojej szafki szatniowej, a następnie przechodzą w pobliże sali lekcyjnej, w której mają 

zajęcia.   

5. W przypadku gdy uczeń przebywa na kwarantannie szkoła umożliwia mu udział  

w zajęciach zdalnych ( po uzyskaniu zgód rodziców na wykorzystanie wizerunku 

uczniów).   

6. Zajęcia pozalekcyjne (zdw, koła zainteresowań i inne) prowadzone są  w wyznaczonych 

salach dydaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi liczebności 

uczniów, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

7. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej i na boiskach 

szkolnych (jeżeli są odpowiednie warunki pogodowe), gdzie uczniowie przebywają 

tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela.   

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

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub salach dydaktycznych (jeżeli 

istnieje taka możliwość) w ustalonych godzinach.   

10. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych miejscach:   
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a) Nauczyciele klas I-III organizują przerwy adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak 

nie rzadziej niż co 45 minut. Uczniowie spędzają je na korytarzu „szarym” lub  

w klasie.   

b) Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie w czasie przerw 

przebywają na świeżym powietrzu (teren zielony między salą gimnastyczną  

a placem zabaw).   

11. Uczniowie korzystają z szafek szatniowych znajdujących się na korytarzach szkolnych. 

W trakcie przebywania przy nich zachowują dystans między sobą i ograniczają do 

minimum czas pobytu przy szafkach.  

12. Z szatni wychowania fizycznego uczniowie korzystają na zmianę (najpierw dziewczęta, 

potem chłopcy). Po przebraniu się opuszczają szatnię i udają się do „Strefy Ucznia”.  

13. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i opieki przedmedycznej oraz 

godziny jego pracy określa higienistka szkolna. Są one dostępne na tablicy ściennej przy 

gabinecie i na stronie internetowej szkoły.   

14. Gabinet pedagoga szkolnego czynny jest w określonych godzinach, które udostępnione 

są na drzwiach gabinetu, tablicy dla Rodziców oraz stronie internetowej szkoły.   

15. Kontakt z nauczycielami odbywa się telefonicznie, przez dziennik elektroniczny Librus 

lub poprzez pocztę elektroniczną.   

16. Przed rozpoczęciem zajęć szkolnych rodzice jednorazowo składają do wychowawcy 

klasy „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych”.  


