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ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 
1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, bezpieczeństwa uczniów oraz ich 

rodziców/opiekunów prawnych w trakcie pandemii związanej z występowaniem 

koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

2. Zakres procedury 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników pedagogicznych świadczących pracę na 

terenie szkoły w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych. 

 

3. Zasady postępowania 

1) Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2) Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice, 

rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby fartuchy). 

3) Maseczki/przyłbice powinny być używane przez wszystkie osoby przebywające 

w przestrzeni wspólnej z zachowaniem dystansu 1,5 m. 

4) Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć lekcyjnych mogą zasłaniać usta i nos używając 

maseczek/przyłbic/innego materiału, nie jest to jednak obligatoryjne. Zasadę ustala 

nauczyciel prowadzący zajęcia.   

5) Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami 

z zewnątrz, maseczkę/przyłbicę można zdjąć, nie ma wtedy obowiązku zakrywania ust 

i nosa.  

6) Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku – przyłbice i inne należy dezynfekować 

zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy wyprać 

w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.  

7) Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły 

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników 

w zakresie szerzenia się COVID-19. 



8) Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku/tornistrze. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

10) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela oraz 

podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu 

zajęć, a w miarę możliwości częściej.  

11) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

12) Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego 

mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu 

z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.  

13) W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć 

uczniowi/dziecku temperaturę. 

14) Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny 

być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 

godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

15) Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 
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