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Procedura pobytu w sali dydaktycznej 
 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą 

przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia podczas każdej przerwy. 

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

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekcję, 

szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie. 

4. W sali uczniowie i nauczyciel mogą zdjąć maseczki ochronne pod warunkiem zachowania 

dystansu społecznego (1,5 m). Zajęcia trwają 45 minut. 

5. W salach i na korytarzach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego 

wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. 

6. Przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym. W wypadku niepogody uczniowie 

pozostają w budynku w wyznaczonej strefie na korytarzach, zachowując dystans. 

7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. 

8. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, 

wprowadza  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

9. Uczniowie korzystają z własnych pomocy i przyborów szkolnych, nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

10. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

ucznia są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć. 

11. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 
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pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

13. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

 

 

 


