
 

Wytyczne dla funkcjonowania klas I-III  

Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie 

obowiązujące od 18 stycznia 2021 r. 

z uwzględnieniem wytycznych  

Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia 

 i Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

 

Wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych: 

 Na zajęcia w szkole mogą stawiać się tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej czy objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli przejawiają symptomy choroby 

zakaźnej, objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych, zamieszkują z osobami chorymi 

zakaźnie, odbywającymi kwarantannę lub przebywającymi w izolacji. 

 Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są bezwzględnie zobowiązywani do poinformowania 

dyrekcji szkoły o przypadkach wystąpienia COVID-19 w najbliższej rodzinie  

lub możliwości kontaktu ucznia z osobą chorą. W tej sytuacji uczeń pozostaje w domowej 

kwarantannie przez dwa tygodnie.    

 Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie, których rodzice zobowiązują się  

do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w wyniku pojawienia się u niego 

symptomów choroby zakaźnej lub innej. 

 Tylko zdrowi opiekunowie mogą przyprowadzać dzieci do szkoły i zabierać je do domu. 

 W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych 

wytycznych GIS oraz zaleceń MZ dotyczących zasad zachowania w przestrzeni 

publicznej (m.in. stosowania środków ochronnych – osłona ust i nosa).  

 W celu ograniczenia przebywania w szkole osób trzecich, rodzice/opiekunowie dzieci 

po przyprowadzeniu przekazują ucznia pod opiekę pracowników szkoły w przedsionku. 

Nie wchodzą z dziećmi do szatni, do świetlicy, przed sale lekcyjne. 

 Wizyty rodziców/opiekunów prawnych w szkole należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. Przebywając i przemieszczając się w budynkach szkoły, należy bezwzględnie 

zachować reżim sanitarny – stosować się do instrukcji pracowników szkoły, 

zdezynfekować ręce i mieć osłonięte usta i nos. 

 Prowadzi się księgę wejść do budynku szkoły osób z zewnątrz. 

 W przedsionkach budynków szkoły zostały wywieszone numery telefonów do organu 

prowadzącego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych, plakaty „Wskazówki dla rodzica” i „10 zasad dla ucznia” opracowane 

przez MEN oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Należy się z nimi zapoznać. 



 Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk 

(jeśli występują przeciwwskazania medyczne do dezynfekcji, uczeń powinien 

bezpośrednio po przyjściu do szkoły umyć ręce w łazience wodą z mydłem). Płyn 

do dezynfekcji oraz instrukcja jego użycia znajduje się w przedsionku szkoły.  

 Należy unikać powstawania większych skupisk rodziców/opiekunów i uczniów  

w przedsionku i przed szkołą. Obowiązujący dystans: 1,5 m od kolejnego opiekuna 

z dzieckiem/dziećmi; 1,5 m od pracowników szkoły. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub u siebie objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) lub gdy uczeń 

sam zgłosi złe samopoczucie, pracownik telefonicznie informuje o zaistniałej sytuacji 

sekretariat. Sekretariat przekazuje informację dyrektorowi szkoły i pielęgniarce. 

Następnie pielęgniarka lub wyznaczony przez dyrektora pracownik (w sytuacji 

nieobecności pielęgniarki) przejmuję opiekę nad uczniem i odizolowuje 

go w wyznaczonym miejscu. Uczniowi zostanie zmierzona temperatura.   

 Na miejsce izolacji wyznacza się salę nr 50. 

 Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o konieczności odebrania ucznia  

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy ręce zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust oraz zachowywanie dystansu społecznego. 

 Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

 Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych, nie wymieniają się nimi 

między sobą. 

 Rodzice powinni zadbać o to, aby dzieci nie zabierały do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki czy rzeczy. 

 Rodzice powinni zadbać o to, aby dzieci przynosiły do szkoły swoje jedzenie i napoje 

oraz stale przypominać dzieciom o zakazie dzielenia się jedzeniem i piciem z innymi 

uczniami. 

 Rodzice i opiekunowie uczniów korzystających ze świetlicy, stołówki oraz biblioteki 

szkolnej mają obowiązek zapoznać się ze zmianami w Regulaminie świetlicy, 

Regulaminie stołówki oraz Regulaminie biblioteki. Dokumenty te, zawierające zmiany 

związane  

z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii, są umieszczone  

na stronie internetowej szkoły. 

 Wytyczne dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz form pracy określają 

Regulamin sali gimnastycznej oraz Regulamin siłowni. Dokumenty te, zawierające zmiany 

związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii, są umieszczone na stronie 

internetowej szkoły.  Rodzice i opiekunowie uczniów mają obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem sali gimnastycznej oraz Regulaminem siłowni. 



 

Korzystanie z szatni: 

 Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły punktualnie, jednak nie wcześniej niż 

10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy uczniów przebywających  

w świetlicy szkolnej). Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie korzystają  

z szatni i opuszczają budynek szkoły. Nie gromadzą się przed szkołą. 

 W celu ograniczenia przebywania w szkole osób trzecich rodzice/opiekunowie dzieci 

przekazują ucznia pod opiekę pracowników szkoły w przedsionku. Nie wchodzą  

z dziećmi do szatni. Po zakończonych zajęciach czekają na dziecko w przedsionku lub 

przed szkołą. 

 Uczniowie przebywając w szatni bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela 

dyżurującego lub innego pracownika szkoły. 

 Korzystając z szatni, nie należy gromadzić się. W miarę możliwości należy zachowywać 

dystans i czas przebywania w pomieszczeniu ograniczyć do minimum. 

 Obuwie zmienne należy przechowywać w odpowiednich workach umieszczonych  

w przydzielonym dla danego ucznia miejscu. 

Organizacja zajęć i przerw międzylekcyjnych: 

 Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z opracowanym planem lekcji zakładającym 

różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły 

oraz z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. 

 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.  

 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. 

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

 Do danej grupy uczniów (klasy) przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy 

w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach. 

 Pracowników szkolnych w przestrzeni wspólnej szkoły obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych, tj. osłony ust i nosa. 

 Wchodząc do szkoły, do sal lekcyjnych, biblioteki, do stołówki, do świetlicy, do obiektów 

sportowych uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce przygotowanym płynem. 

 We wszystkich pomieszczeniach szkoły, w których odbywają się zajęcia, znajdują się:  

płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni i rękawiczki. 

 Sale lekcyjne zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEiN,  

z uwzględnieniem możliwości bazowych szkoły. Pomieszczenia będą regularnie 

wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć). 



 Pomieszczenia szkolne są utrzymywane w czystości, a powierzchnie dotykowe: poręcze, 

klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł, blaty w salach 

– dezynfekowane. 

 Przerwy w klasach I-III będą organizowane w interwałach adekwatnych do potrzeb 

uczniów (nie rzadziej niż co 45 minut) zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

bez możliwości kontaktowania się uczniów z pozostałymi klasami. 

 
 


