
PROCEDURY 

DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SALI LEKCYJNEJ  

W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2  I CHOROBY COVID- 19 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. POR. ZBIGNIEWA TWARDEGO PS. „TRZASK”                                        

W RUDZIE- HUCIE 

 
Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez wdrażanie zasad 
postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Procedury dotyczą: nauczycieli,  
uczniów, pracowników administracji i obsługi.  

1. Nauczyciele rozpoczynający lekcje na pierwszej godzinie są zobowiązani do obecności                   

w klasie o godzinie 7.30. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 7.50. 

2. Każda klasa ma stałą salę na wszystkie zajęcia z wyjątkiem informatyki, wychowania 

fizycznego i podziału klasy na grupy językowe.  

3. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcję i zajmują 

swoje miejsca. Nie należy się przesiadać bez pozwolenia nauczyciela. 

4. Nie wolno zostawiać plecaków i innych rzeczy na korytarzu szkolnym po rozpoczęciu zajęć. 

5. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody 

nauczyciela. 

6. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać  z żadnych pomocy naukowych znajdujących się 

w sali, otwierać szafek, szuflad, tablic interaktywnych i sprzętu audiowizualnego. 

7. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesełkach, siadania na ławkach i parapetach. Należy 

utrzymać prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. 

8. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca                          

w czystości i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy. 

9. Do obowiązków dyżurnego należy utrzymanie tablicy w czystości, wychowawca klasy 

może ustalić dodatkowe zadania dla dyżurnego. 

10. Każdy uczeń korzysta podczas lekcji z własnych przyborów i podręczników, które w czasie 

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

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11.  Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

12. W klasach 1 – 3 nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb ucznia, jednak nie rzadziej niż Co 45 minut. Grupa spędza przerwy 

pod nadzorem nauczyciela. 



13. W klasie ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

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

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

14. Nauczyciele prowadzący zajęcia zachowują dystans społeczny między sobą a uczniem. 

15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, jest natychmiast  odizolowane w 

odrębnym pomieszczeniu. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

16. Podczas lekcji uczniowie mogą korzystać z maseczek ochronnych zasłaniających usta i 

nos. 

17. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala dyrektor, uwzględniając potrzeby uczniów w tym 

zakresie. 

18. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane 

od pozostałych książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą 

zostać wypożyczone. 

19. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, 

czyli 1,5m odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu 

społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki. 

20. W szatni każda klasa ma przydzielony boks. Uczniowie zachowują miedzy sobą 

bezpieczny dystans, stosują maseczki w przypadku niemożności zachowania dystansu 1,5 m.     

21. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom na terenie szatni po skończonych zajęciach, 

nauczyciele sprowadzają  klasy do szatni w odstępach czasowych wg grafiku ustalonego 

przez dyrektora szkoły. 

            
 

 


