
Aneks nr 3 opracowany na podstawie 

 wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 14.01.2021r. 

 

Ogólne zasady organizacji pracy. 

Organizacja pracy szkoły  w ramach powrotu klas I -III do nauki stacjonarnej uwzględnia 

procedury  zawarte w „Wewnątrzszkolnych Procedurach Zapewnienia Bezpiecznego Funkcjonowania 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 2 w Radomiu w okresie od 1 września 2020r. w związku                         

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”, w tym  w zakresie: 

1. organizacji zajęć w szkole, 

2. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

3. gastronomii, 

4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia . 
              

Organizacja pracy szkoły uwzględnia również „Wewnątrzszkolne procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa funkcjonowania w ZSP nr 2 Radomiu w strefie żółtej/czerwonej”. 

 

Z dniem 18.01.2021 zostaje dopisany punkt: 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE DLA KLAS I -III. 

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/rodziców 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3.Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym oraz instrukcja 

użycia tego środka. Wchodzący do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

4.Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego. W  miejscach wspólnie 

użytkowanych na korytarzach w szatni oraz  podczas zajęć lekcyjnych czy  w świetlicy  szkolnej                     

w przypadku braku możliwości zachowania  dystansu obowiązuje osłona usta i nosa. 

5.Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły,                                  w 

wyjątkowych sytuacjach za zgodą dyrektora z osłoną ust i nosa po zdezynfekowaniu rąk. 

6. Rodzice/opiekunowie 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. 



7. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły  przez szatnię WEJŚCIEM D, uczniowie klas 1-

3  WEJŚCIEM  A.   

8. Uczniowie klas 1-3 korzystają z szatni – każda  klasa ma wydzielony co drugi boks. 

9.Opiekunowie odprowadzający dzieci w klasach 1-3 mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

(korytarz szatni), zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m, 

c) dystansu od pracownika 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). 

10.Nauczyciel odbiera klasę z szatni i przechodzi do wyznaczonej sali, gdzie dzieci mają mierzoną 

temperaturę. 

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). 

11. Każda klasa ma wyznaczone miejsce przeznaczone do przebywania podczas przerwy w przypadku 

przebywania  w tym samym czasie na korytarzu, z zachowaniem dodatkowego dwumetrowego 

dystansu między oddziałami w przestrzeni wspólnej.  Uczniowie mają obowiązek zasłonięcia nosa              

i ust przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły. 

12. 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. 

13.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,                  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

15.Nauczyciel postępuje według ustalonego indywidualnego harmonogramu dla swojej klasy, 

uwzgledniającego, m.in.: korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki 

szkolnej. 

16.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. 



17. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu pracy stacjonarnej,  w 

małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 

zakończeniu tych zajęć należy umyć i zdezynfekować dotykane powierzchnie oraz dokładne wywietrzyć 

sale. 

18.Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do wyznaczonych koszy zaopatrzonych                          

w instrukcję poprawnego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawic. 

19.Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej:  

•powinni zgłaszać się na obiady o ściśle wyznaczonej godzinie, 

•rekomenduje się, aby w miarę możliwości przy jednym stoliku siedzieli uczniowie  z  jednej klasy, 

• wszyscy uczniowie powinni mieć ze sobą chusteczki higieniczne lub serwetki papierowe, gdyż na 

stołówce nie będą udostępniane serwetki jednorazowe. 

20.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do 

minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

21.Wszyscy  pracownicy są zobowiązani do wykonywania pracy z zastosowaniem zasad 

bezpieczeństwa: 

a)zachowują bezpieczny dystans społeczny (1,5 m), 

b)wszyscy są zobowiązani do zasłaniania twarzy podczas kichania, kasłania, 

c)częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), unikać dotykania oczu, ust 

i nosa, 

e)w razie sytuacji, w której niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego rekomenduje się 

korzystanie z przyłbic, lub maseczek zapewnionych przez dyrektora szkoły. 

22.Osobom  z  zewnątrz  bez  objawów  chorobowych  sugerujących infekcję  dróg oddechowych należy 

ograniczyć przebywanie w szkole do minimum w wyznaczonych obszarach szkoły. Obowiązuje je 

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

Dodatkowo obowiązuje wpisanie się do ewidencji wejść i wyjść. 

23.Pracownicy szkoły korzystają z wszystkich dostępnych wejść. 

24. W świetlicy może przebywać 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela. W przypadku większej 

ilości uczniów, udostępnione są kolejne pomieszczenia. 

25.Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.  

26.Wypożyczać/oddawać książki może 1osoba. 

27.Przyjęte książki zostają odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

28.Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem  czasu  oddania  i  odbierania  dziecka do/ze szkoły, ze 

względu na stosowane procedury. 



29.Rodziców zobowiązuje się do  przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. 

Postanowienia końcowe 

 1.Aneks nr 3  wchodzi w życie w dniu 18 stycznia 2021 r. i obowiązuje do odwołania. 

2.Aneks może być modyfikowany. 

3.Aneks zostanie opublikowany na stronie szkoły, przesłany jako wiadomość w dzienniku 

elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniony  w  formie  papierowej                        

w sekretariacie szkoły. 

4.Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z aneksem. 

5.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 


