
PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W KLASACH 1-3  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE 

 Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia. 

 Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID 19. 

Organizacja zajęć 

1. Uczeń do szkoły przychodzi zdrowy, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy 

uczniów uczęszczających do świetlicy). 

2. Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły tylko wejściem głównym, tj. od ulicy św. Kingi. 

3. Rodzice/opiekunowie odprowadzają ucznia do szkoły i pozostawiają go w przedsionku szkoły.  

4. Po wejściu do przedsionka uczeń dezynfekuje ręce, w razie konieczności korzysta z szatni i udaje się 

bezpośrednio do swojej klasy.  

5. Uczniowie realizują zajęcia lekcyjne w jednym gabinecie, z wyjątkiem zajęć informatyki i wf. 

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

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7. W czasie lekcji uczniowie nie mają maseczek. 

8. Każdy uczeń ma niezbędne przybory plastyczne w osobnym pojemniku. 

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

zachować dystansu ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. W przypadku użycia w czasie zajęć w-f 

sprzętu sportowego, należy go po skończonych zajęciach zdezynfekować. 

10. W miarę możliwości zajęcia sportowe są przeprowadzone  na otwartym powietrzu. 

11. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

12. W salach lekcyjnych uczniowie pracują przy osobnych stolikach, zachowując dystans. 

13. Sale lekcyjne są wietrzone w czasie zajęć i w czasie przerw, a dezynfekcja sprzętów odbywa się zgodnie z 

obowiązującym zaleceniami. 

14. Po zakończonych zajęciach, uczniowie korzystający ze świetlicy, przechodzą do niej wyznaczonym 

korytarzem. Pozostali rotacyjnie (co kilka minut kolejna klasa) przechodzą do wyjścia ze szkoły.  

15. Rodzice  odbierający dzieci po zajęciach oczekują na nie przed budynkiem szkoły od strony ul. św. 

Kingi. Wyjątkiem są rodzice uczniów klas pierwszych – przez pierwszy tydzień  mogą oczekiwać na 

dzieci w “strefie rodzica”, zachowując zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki, dystans 

społeczny). 

16. W każdej sali znajdują się środki dezynfekujące. Uczniowie korzystają z nich przy każdym wejściu do 

gabinetu. 

17. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o nieobecności dziecka poprzez dziennik 

elektroniczny. 

 

Organizacja przerw 

 Uczniowie klas 1 – 3 poruszają się wyłącznie po parterze budynku. 

 Nauczyciel oczekuje na uczniów na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć przy swoim gabinecie. 

 W czasie przerw uczniowie przebywają w swojej sali, w jej pobliżu lub całą klasą  rotacyjnie udają się na 

patio (co 2 przerwa), według ustalonego planu. 

 Nauczyciele pełnią opiekę nad uczniami zgodnie z odrębnym planem dyżurów. 


