
Procedura  organizowania zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, dodatkowych, 

indywidualnych i świetlicowych na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 11z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach  

 

1. Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji, w tym w warunkach domowych.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Uczniowie mają obowiązek umycia 

rąk z użyciem mydła i ciepłej wody po przyjściu do szkoły. Ponadto powinni myć ręce 

przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety czy po przebywaniu na otwartym terenie. 

4. W miarę możliwości ogranicza 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. W związku z tym opiekunowie 

przyprowadzający dziecko do szkoły nie powinni wchodzić na teren placówki.  

5. Uczniowie powinni przychodzić na zajęcia nie wcześniej, niż kilka minut przed ich 

rozpoczęciem.  

6. Sale wietrzone są nie rzadziej niż raz na godzinę w czasie przerw, a także, w razie potrzeb, 

w czasie zajęć. Korytarze są wietrzone w czasie zajęć.  

7. W tygodniowym planie lekcji uwzględniono dwuzmianowość, różne godziny 

rozpoczynania zajęć przez uczniów, w miarę możliwości ograniczono przemieszczanie 

uczniów pomiędzy salami.  

8. Podczas przerw sale lekcyjne pozostają otwarte dla uczniów, którzy powinni w nich, 

spędzać czas między lekcjami. Nadzór nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący 

systematycznie sprawdzający zachowanie uczniów. Jeżeli przebywanie uczniów w sali 

lekcyjnej jest niemożliwe (np. z powodu konieczności wietrzenia w czasie bardzo niskich 

temperatur) wszyscy uczniowie wychodzą na korytarz. Przerwy dla uczniów klas 1-3 mogą 

organizować wychowawcy w innym czasie niż przewiduje to plan, jednak w interwałach 

nie mniejszych niż 45 minut, i wtedy opiekują się uczniami.  Podczas przerw uczniowie 

powinni stosować maseczki ochronne lub przyłbice oraz zachowywać dystans na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych. 

9. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają (brak opadów, bardzo niskich temperatur) 

uczniowie przerwy spędzają na świeżym powietrzu. 

10. W dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z placu zabaw i boiska, 

przeprowadzane jest czyszczenie lub dezynfekcja sprzętów i ławek, które się tam znajdują. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować usunięto bądź uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane 

każdego dnia. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Jeżeli 



warunki atmosferyczne pozwalają zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku 

szkolnym.  

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

można zachować dystansu, ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, 

piłka ręczna) i zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis 

stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

15. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Zrezygnowano 

ze śpiewu chóralnego. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.  

Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe do korzystania z zajęć świetlicowych 

uprawnieni są uczniowie, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo 

stacjonarnie i złożyli odpowiednie oświadczenie. W świetlicy uczniowie powinni 

zachowywać odpowiedni dystans, unikać zabaw kontaktowych, stosować się do wszystkich 

zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji 

rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

18.  W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe, rewalidacyjne, indywidualne zgodnie z 

zasadami określonymi dla obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 

19. W szkole można korzystać z zasobów biblioteki. Jednocześnie mogą  wypożyczać/oddawać 

książki trzy osoby. Drzwi biblioteki w czasie przerw pozostają otwarte. Po przyjęciu 

książek od czytelnika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały książki. Przyjęte 

książki zostaną odłożone na okres minimum 2 dni do pudła lub na wydzielone półki, 

oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Zawieszona zostaje 

możliwość korzystania z części czytelniczej biblioteki.  

20. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe 

warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Uczniowie klas 

1-3 spożywają obiad w czasie zajęć pod opiekunem nauczyciela wychowawcy, uczniowie 

klas 4-8 podczas przerw obiadowych zgodnie z ustalonym harmonogramem w grupach 

klasowych. Czas przerw obiadowych (po 5 i 6 lekcji) wydłuża się do 20 minut. Po każdej 

grupie przeprowadzane jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł. Przeprowadzając 

dezynfekcję, ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

21.  Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną / obsługę stołówki. 

Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Wielorazowe 

naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. 

Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów na wózek oznaczony 

„zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika 

kuchni. 

22. Uczniowie korzystający z bezpłatnego dowozu do szkoły przestrzegają zasad 

obowiązujących w transporcie publicznym.  



23. Szkoła organizuje wyjścia poza teren szkoły zgodnie z potrzebami. W czasie wyjść 

obowiązują ogólne przepisy dotyczące określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

24. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z 

zachowaniem ostrożności, należy wyrzucać do pojemnika-kosza wyposażonego w worek. 

25. W przypadku ogłoszenia powiatu żółtą lub czerwoną strefą: 

- wprowadzony zostanie obowiązek zachowania dystansu między uczniami oraz 

nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub 

stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

- ustalona zostanie adekwatna grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć 

świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw 

produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej); 

- wprowadzony zostanie zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

- prowadzenie zajęć wychowania fizycznego zorganizowane będzie na powietrzu, tj. w 

otwartej przestrzeni terenu szkoły; 

- w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice poinformowani 

zostaną o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewniony zostanie kontakt ze szkołą na ten czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


