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Organizacja zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej 

Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza  

w Rzeszowie w roku szkolnym 2021/2022 

 

Podstawa prawna 

Działając na podstawie wytycznych GIS, MZ  i rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 przedstawiamy organizację zajęć w szkole: 

 

I. Zasady ogólne funkcjonowania szkoły 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

rodziców/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.  

 Przy wejściu do budynku rodzice/opiekunowie i uczniowie zobowiązani są do umycia rąk 

płynem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest przy drzwiach wejściowych. Osoby 

dorosłe zobowiązane są do zakrywania nosa i ust. Dopiero po wykonaniu tych czynności 

można przejść do dalszej części szkoły. 

 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,  
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 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel uczeń zostanie odizolowany  

w odrębnym pomieszczeniu i  niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

 Interesanci i inne osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły w konkretnym celu mogą 

przebywać w strefach do tego wyznaczonych. Do sekretariatu szkoły wchodzą pojedynczo 

zachowując wszelkie środki ostrożności. 

 Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do zapisania w telefonie numeru telefonu 

 z którego będą informowani o konieczności odbioru dziecka: 

690 499 895 

17 770 72 86 

 Rodzice zobowiązani są do częstego uwrażliwiania dziecka na konieczność częstego mycia 

rąk oraz zachowania należnej ochrony przy kichaniu i kaszlu. Należy także przypominać 

dziecku by w czasie przebywania w szkole z rówieśnikami zachowało od nich bezpieczną 

odległość. 

 Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, 

nauczycielami i pracownikami szkoły. 

 Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali 

poinformowani, że:  

- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać  

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

 a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem, 

- w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym 

dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, 
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- obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje  gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje zalecenia wydane przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

- w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

II. Szczegółowa organizacja zajęć w szkole 

a) Funkcjonowanie szkoły podczas lekcji oraz przerw 

 Szkoła będzie otwarta w godzinach od 6:30 do 17:00 (od poniedziałku do piątku). 

 Wejście do szkoły dla rodziców/opiekunów oraz uczniów będzie możliwe do godziny 8:00, 

po tym czasie następuje automatyczna blokada drzwi, karty nie będą aktywne do godz. 

11:00. Poszczególne klasy mają dedykowane swoje wejścia: 

-„0” wejście od placu zabaw,  

-„1-3” wejście od strony zachodniej,  

-„4-7” wejście główne. 

 W razie stwierdzenia w trakcie zajęć podwyższonej temperatury ciała u dziecka lub 

zauważenia innych objawów chorobowych nauczyciel: 

- zapewnia mu chwilową opiekę innego pracownika, który odizolowuje dziecko od reszty 

grupy, wyprowadzając je z sali do izolatki (sala nr 43), 

- informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, 

- powiadamia niezwłocznie rodzica dziecka. 

 Nauczyciel dba o zgodne z wymogami sanitarnymi zachowanie uczniów - zachowanie 

dystansu, nie pożyczanie od siebie i nie wymienianie się  rzeczami, częste i właściwe mycie 

rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, itp.  

 Przeprowadza pogadankę na temat potrzeby zachowania zasad higieny i instruktaż 

poprawnego mycia rąk. Instrukcje poprawnego mycia rąk umieszczone są w salach 

lekcyjnych, toaletach i stołówce szkolnej.  
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 Jeśli zajdzie potrzeba, uczniowie będą równomiernie rozmieszczani po szkolnych 

korytarzach,  tak aby ograniczyć ilość uczniów przebywających w tym samym czasie 

 w jednym miejscu. 

 Podczas przerw śródlekcyjnych sale lekcyjne będą otwarte z możliwością przebywania tam 

uczniów. Będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

 Zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas (z wyjątkiem wychowania fizycznego, 

informatyki, przyrody oraz języków obcych) odbywają się w jednej sali. 

 Zajęcia wychowania fizycznego, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, będą  

odbywać się na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających 

bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. Ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych 

dotyczy także zajęć prowadzonych w sali gimnastycznej, świetlicy i salach lekcyjnych. 

 Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte  

i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 

krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów 

szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla 

użytkowników. 

 Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli  

i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się 

zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form 

komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych uczniów. 

b) Świetlica szkolna i sala gimnastyczna 

 Świetlica szkolna będzie działać  od 6:30 do 8:00 oraz od 11:40 do 17:00. 

 Z sali przeznaczonej na prowadzenie zajęć z uczniami usunięte zostają wszystkie 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć  odkłada 

się w wyznaczonym miejscu i dokładnie czyści lub dezynfekuje. 
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 Sale lekcyjne i sala gimnastyczna oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy używane 

przez uczniów podczas zajęć są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu 

zajęć, a jeśli to możliwe to po każdych zajęciach.  

 Rodzice/opiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy zobowiązani są do pozostania w 

strefie rodzica. Przez domofon kontaktują się z nauczycielem świetlicy, który 

przyprowadza dziecko lub przez nauczyciela, który pełni dyżur na portierni przy wejściu 

do świetlicy. 

 Szczegółowe wytyczne dotyczące funkcjonowania świetlicy są określone w regulaminie 

świetlicy. 

 

c) Funkcjonowanie stołówki szkolnej 

 Obowiązują zasady wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń, sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje 

częsta dezynfekcja blatów stolików oraz krzesełek, obowiązkowo po każdej grupie uczniów. 

 Podczas przerwy obiadowej dzieci będą mogły przebywać na szkolnej stołówce wg 

harmonogramu (odziały „0”, klasy „1-3”, klasy „4-7”), dzięki któremu uniknie się 

tworzenia dużych skupisk . 

 Podczas spożywania uczniowie zajmują miejsca przy stolikach z zachowaniem 

bezpiecznego odstępu między sobą lub z innymi uczniami ze swojej klasy. 

 

d) Biblioteka szkolna 

 Biblioteka szkolna ustala zasady swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu 

uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających 

od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej. 

 Nauczyciel – bibliotekarz ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

 

 


