
Procedury tradycyjnej formy kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Wojska Polskiego w Szprotawie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura) oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za wysłanie do szkoły 

zdrowego dziecka. 

2. Dzieci przyprowadzają i odprowadzają tylko osoby zdrowe, które będą musiały 

przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić 

rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie 

mogą wchodzić do budynku szkoły.  

3. Przed wejściem do szkoły  należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. 

4. W szkole w budynku A będą otwarte dwa wejścia. Wejściem głównym wchodzą 

uczniowie do sal lekcyjnych: 5, 8, 9, 11, 12 oraz do biblioteki i sekretariatu. Wejściem 

przy sali gimnastycznej wchodzą uczniowie do sal lekcyjnych: 4, 6, 7, 10. Do budynku 

B i C uczniowie wchodzą ustalonymi wejściami.  

5. Uczniowie poruszają się prawą stroną korytarza wyznaczonymi ciągami 

komunikacyjnymi. 

6. Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami 

ucznia. 

7. Zajęcia będą tak organizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup 

uczniów na terenie szkoły. Każda klasa ma przydzieloną salę, w której uczniowie mają 

wszystkie lekcje. Miejsce nauki zmieniają w przypadku podziału danej klasy na grupy, 

lekcji informatyki, języka obcego i wychowania fizycznego. W czasie przerw klasy 

edukacji wczesnoszkolnej przebywają na boisku trawiastym, klasy  4-6 na placu  przed 

szkołą, klasy 7-8 na boisku tartanowym. W razie niepogody uczniowie przebywają pod 

opieką nauczyciela  w klasie, w której mieli lekcje. Na korytarzach szkolnych należy 

zachować 1,5 m dystansu i zalecane jest noszenie maseczek. Uczniowie zdejmują 

maseczki dopiero po zajęciu miejsca w ławce. 

8. Nauczyciele pełnią dyżury na przerwach zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

lub dezynfekować, zostały usunięte lub dostęp do nich jest uniemożliwiony.  

11. Każdy 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 mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Sale lekcyjne będą wietrzone na każdej przerwie, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć, natomiast korytarze należy wywietrzyć, gdy uczniowie są na zajęciach. 



13.  Zostało wyłączone źródełko wody pitnej. 

14. W łazienkach są umieszczone instrukcje, jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. 

15. Uczniowie mający lekcja w salach: 12, 5, 8, 9, 11 korzystają z toalet znajdujących się 

w najniższej kondygnacji budynku (piwnica). Natomiast uczniowie mający lekcje w 

salach: 4, 6, 7, 10 i sali gimnastycznej, korzystają z toalet znajdujących się  przy sali 

gimnastycznej. 

16. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

17. We współpracy z higienistką szkolną, ustalone są  i upowszechnione zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. MZ, GIS. 

 

 

 


