
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH 

w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  
w Marklowicach 
obowiązujące od 18 stycznia 2021 roku. 
 

 

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I –III szkół podstawowych 

wracają do nauki stacjonarnej. W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 2 im 

Kornela Makuszyńskiego w Marklowicach nauka będzie przebiegała wg 

następujących zasad:  

1. Nauczyciele ze względu na przeznaczenie ,,Pokoju Nauczycielskiego” na 

szatnię klasy III przebierają się w Sekretariacie Szkoły lub w szatni swojej klasy. 

2.  Do sekretariatu interesanci/ nauczyciele wchodzą pojedynczo, 

zachowując reżim sanitarni (maseczka, przyłbica). 

3. W Sekretariacie może przebywać 1 osoba. 

4. W przypadku kontaktu indywidualnego z rodzicem, który wymaga 

natychmiastowej rozmowy z wychowawcą/specjalistą rozmowa 

przeprowadzona jest w bibliotece szkolnej. 

5. 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. 

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (w przypadku konieczności), czyli należy do minimum ograniczyć 

pobyt rodzica w szkole ( rodzice czekają przed wejściem do szkoły). 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). Znaczy 

to, że rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku maseczki, przyłbicy w 

celu bezpiecznego przemieszczania się w przestrzeni wspólnej (korytarz szkoły).  



7. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie oraz osoby je odprowadzające 

muszą zdezynfekować ręce i ograniczyć swoją obecność do koniecznego 

minimum.  

8. Opiekunowie odprowadzający dzieci (w przypadku konieczności) 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). 

Rodziców prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń. 

9. 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. 

10. 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. 

11. W razie potrzeby nauczyciele/wychowawca świetlicy  mają zapewniony 

szybki                              i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia (w 

sekretariacie są dostępne aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów 

dziecka). Wychowawcy klas są zobowiązani do dostarczenia aktualnych 

numerów rodziców/ opiekunów dziecka           w celu kontaktu szkoły z uczniem. 

12.  Dostępny jest  termometr bezdotykowy, po jego użyciu konieczna jest 

jego dezynfekcja          z zapisem godziny i nazwiska osoby, która go użyła.  

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 

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

kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w przeznaczonym pomieszczeniu 



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

rodziców/opiekunów                                  o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

14. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pracy zapewniając zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 

miejscach wspólnych                                    i ograniczyć gromadzenie się uczniów 

na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę 

możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły. 

15. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie 

przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) 

kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

16. Obwiązują dotychczasowe podstawowe zasady zachowania reżimu 

sanitarnego tj.: 

 wchodzenie i wychodzenie ze szkoły wskazanymi wejściami, 

 korzystania z własnej szatni, 

 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 tj.min), 

 korzystania ze stołówki szkolnej wg ustalonego harmonogramu,, 

 zajęć na boisku. 

 możliwe są wyjścia na spacery, wycieczki danej klasy z zachowaniem 

reżimu sanitarnego; 

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

18. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zachowania reżimu 

sanitarnego. 

19. W klasach jest zachowany ład i porządek umożliwiający szybką 

dezynfekcję (dopuszcza się kwiaty na parapetach). 

20. Prace uczniów na gazetkach ściennych zawiesza się w ,,koszulkach”. 



21. Nauczyciele/wychowawcy/wychowawca świetlicy zobowiązani są do 

stałego monitorowania i przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wg 

wytycznych MEN i N, MZ, GIS.  

22. W przypadku niezachowania przez nauczyciela/pracownika obsługi 

przestrzegania zasad zachowania reżimu sanitarnego dyrektor szkoły wyciąga 

konsekwencje prawne wg obowiązującego prawa. 

23. Do grupy przyporządkowani są ci stali nauczyciele, w przypadku wejścia 

innego nauczyciela zachowane są zasady reżimu sanitarnego (maseczka, 

przyłbica w trakcie zajęć). 

24. 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. 

25. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz 

dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty 

znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

26. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

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

jeżeli szkoła posiada szafki.  

27. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

Przybory                            i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń 

wraca do domu. 

28. Uczeń przynosi do szkoły tylko niezbędne podręczniki, zeszyty oraz 

,,drugie śniadanie”. Znaczy to, że uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów (maskotek, pamiątek).  

29. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie 

czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali 

gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości 

po każdych zajęciach.  



30. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na 

godzinę lekcyjną,                  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

31. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

32. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z 

ćwiczeń i gier kontaktowych.  

33. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, 

tereny zielone,                      z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących 

w przestrzeni publicznej. 

34. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w danej grupie, wg 

wcześniejszych zapisów. 

35. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci                   w świetlicy), w tym w szczególności przed 

przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

36. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Przy 

wydawaniu posiłku (obiad) obowiązują zasady reżimu sanitarnego.  

37. W pomieszczeniach do wydawania posiłku mogą przebywać tylko osoby 

je wydające. 

38. Zajęcia ze specjalistami (logopeda, pedagog) odbywają się zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

39. Biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z obowiązującym od 1.09.2020 

roku regulaminem, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla 

książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.  

40. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania 

ustalone                                  i upowszechnione na stronie internetowej szkoły 

zostały zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego 

pracy, uwzględniając wymagania określone                   w przepisach prawa oraz 



aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia                                    i 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 


