
Informacja na temat powrotu uczniów klas 1-3 

do nauczania stacjonarnego od 18.01.2021 r. 

 

W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego dla uczniów klas 1-3 przypominamy 

najważniejsze wytyczne MEiN, MZ, GIS odnośnie zasad organizacji zajęć  w szkole. 

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. 

3. 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). 

4. 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. 

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

6. 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 odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). 

7. Autokary szkolne kursują według ostatniego rozkładu dla klas 1-3. Dzieci po przyjeździe do 
szkoły do godziny 8.00 są pod opieką nauczyciela świetlicy. 

8. W szatni każda klasa ma oddzielny boks i uczniowie zajmują co drugi wieszak. 

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

10. Nauczyciele oczekują na uczniów w sali lekcyjnej od godziny 8.00. 

11. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie 
prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

12. 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. 



13. 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. 

14. 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. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych 

18. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

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

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 
uczniów z danej klasy.  

21. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które maja choroby przewlekłe i wymagają dodatkowej 
ochrony, powinni zgłosić do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy taką potrzebę. 

22. Do wydawania i spożywania posiłków zostaje uruchomiona dodatkowa sala lekcyjna na 
parterze. Każda klasa będzie miała wydawany obiad w oddzielnym pomieszczeniu. 

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 
do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

24. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole nie odbywa się w trakcie pracy 
stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych 
grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 
zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne 
wietrzenie sal. 

 
Szczegółowe wytyczne MEiN, MZ, GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych są dostępne na 

stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja lub https://www.kuratorium.waw.pl/ 

W plikach szkoły w dzienniku elektronicznym i na stronie szkolnej w zakładce Dokumenty 2020/2021 

umieszczony jest dokument „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA 

TERENIE Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r." 

Zawarte są w nim szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły w okresie pandemii. 

 

Dyrekcja szkoły 
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