
Załącznik nr 1 

 

PROCEDURA PRZEBYWANIA UCZNIA W SZKOLE 

A. ZASADY OGÓLNE 

• W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie/ nauczyciele zdrowi – bez objawów 

chorobowych, nie mogą uczestniczyć w zajęciach ci, którzy są objęci kwarantanną lub 

izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

• W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o 

takie zakażenie. 

• W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby 

zakaźnej należy pozostać w domu i skorzystać z pomocy medycznej. Ważne w takim 

przypadku jest poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia - szczególnie, jeżeli są 

prowadzone zajęcia indywidualne, np. zajęcia rewalidacyjne lub inne zajęcia 

specjalistyczne. 

• Na terenie szkoły rekomendowana jest konieczność stosowania środków ochrony 

osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, 

w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela w czasie 

prowadzenia zajęć wynosi co najmniej 1,5 m. 

• W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się 

przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

− w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych 

lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 

• Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr 

dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania 

innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po 

każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru 

temperatury. 

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

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

• Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 



komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 

powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

• Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

• Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 

jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 

• Należy w miarę możliwości przestrzegać dystansu społecznego. 

• Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – 

epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju. 

 

B. ZACHOWANIE UCZNIA W KLASIE NA ZAJĘCIACH 

B1. Promowanie zasad higieny 

• Środki ochrony osobistej - uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w 

razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. Na 

zajęciach w szkole uczniowie nie korzystają z maseczek. W razie kontaktu z osobami 

z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń powinien skorzystać z 

maseczki. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązani 

przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej. 

• Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi 

dokładnie, zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce. W tym celu należy umożliwić 

mu skorzystanie z płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu oraz 

instrukcji. Mycie rąk jest obowiązkowe zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed 

posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z 

nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami, 

wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej. 

• Higiena dróg oddechowych- uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i 

kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, powinien też 

unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 

B2. Inne ważne zasady 

• Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce ochronnej. 

• Uczniowie przynoszą na zajęcia własne przybory do pisania oraz podręczniki. W 

szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów. 

• Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w 

trakcie zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, innych przedmiotów, zachowujemy dystans 

nawet przy najbliższych kolegach. 

• W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów. 



• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

• Przyprowadzenie dziecka/ucznia do szkoły lub jego samodzielne przyjście odbywa się 

poprzez wyznaczone dla danej klasy/grupy wejście. 

• Zajęcia dla uczniów odbywają się w tych samych salach z wyłączeniem zajęć w 

pracowniach specjalistycznych tj.: pracownia komputerowa, pracownia fizyczna, 

pracownia chemiczna oraz zajęć wychowania fizycznego. 

• W każdym z pomieszczeń dydaktycznych, na każdym korytarzu, przy każdym z wejść 

do budynku, w każdej z toalet, na stołówce są udostępnione preparaty dezynfekujące. 

• Kanapki i owoce powinny być przynoszone przez dzieci w szczelnych opakowaniach. 

 

C. ZACHOWANIE UCZNIA NA PRZERWACH 

C1. Organizacja przerw 

• Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

• Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie 

szkoły. 

• Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia . 

• Podczas przerw uczniowie przebywają w szkole w maseczce ochronnej. 

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

 

D. ZACHOWANIE UCZNIÓW W BIBLIOTECE 

• Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach pracy szkoły. 

• Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego, opisanego datą 

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je 

będzie bezpiecznie wypożyczyć innym uczniom. 

• W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans; 

do bibliotekarza podchodzi jedna osoba. 

• Przed opuszczeniem biblioteki uczniowie ponownie dezynfekują lub myją ręce. 

E. ZACHOWANIE UCZNIÓW W SZATNI 



• Zgodnie z zaleceniem GIS należy unikać organizowania większych skupisk uczniów 

w jednym pomieszczeniu. 

• Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować inne 

pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do 

szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu 

dzieci z różnych klas. 

• Przed szatnią zachowujemy dystans – uczeń od ucznia w odległości co najmniej 1,5 

m. Przy schodzeniu wykorzystujemy wszystkie dostępne wejścia do szatni. 

• Porządku pilnuje nauczyciel lub wyznaczony przez dyrektora pracownik. 

 

F. ZACHOWANIE UCZNIÓW W ŚWIETLICY 

• Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej. 

• W zajęciach uczestniczą tylko zdrowi uczniowie i nauczyciele, którzy nie wykazują 

objawów chorobowych. 

• W dostępnym i widocznym miejscu, w sali jest umieszczony środek do dezynfekcji 

rąk. 

• Uczniowie, wchodząc do świetlicy szkolnej, dezynfekują ręce. 

• Ze świetlicy usunięte są przedmioty, których nie można umyć lub zdezynfekować. 

• Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników. 

• Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek i innych zbędnych 

przedmiotów. 

• Po zmianie grup uczniów przebywających w świetlicy, nauczyciel dezynfekuje stoliki 

oraz używane przez uczniów przedmioty. 

• Uczniowie korzystający ze świetlicy wychodzą z sali w czasie przerwy 

międzylekcyjnej, pozostają pod opieką nauczyciela na korytarzu szkolnym, w tym 

czasie sala jest wietrzona. 

• Sala świetlicy powinna być wietrzona również w czasie zajęć. 

•  Uczniowie powinni jak najczęściej przebywać pod opieką nauczyciela na świeżym 

powietrzu, jeśli będzie sprzyjająca pogoda. 

G. ZACHOWANIE UCZNIÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ I NA OBIEKTACH 

SPORTOWYCH 

• Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 



• W zajęciach sportowych mogą brać udział mogą tylko zdrowi uczniowie i 

nauczyciele, którzy nie wykazują objawów chorobowych. 

• Zabronione jest wchodzenie grupy uczniów bez polecenia nauczyciela do szatni, przed 

lekcją. 

• Podczas wchodzenia uczniów różnych klas do szatni i na obiekty sportowe zalecany 

jest bezpieczny dystans. 

• Zaleca się korzystanie przez uczniów z szatni przed wejściem na salę i po zakończeniu 

zajęć, w sposób rotacyjny. 

a) Zarówno grupa męska jak i żeńska dzielą się na dwie/trzy mniejsze kilkuosobowe 

grupy. 

b) Grupa przebierająca się zachowuje bezpieczną odległość od innych grup, po 

przebraniu się szybko opuszcza szatnię. 

c)  Po przebraniu się całej grupy przed zajęciami, nauczyciel wietrzy szatnię. 

• Uczeń korzysta tylko ze swojej butelki z wodą. 

• Podczas zajęć ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe (np. ćwiczenia 

dotykowe, piłka ręczna i nożna, koszykówka). 

• Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione w miarę możliwości innymi (np. 

lekkoatletyka, biegi, ćwiczenia aerobowe, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia 

relaksacyjne). 

• Zaleca się prowadzenie lekcji na otwartej przestrzeni z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu. 

• Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

• W sali gimnastycznej znajdują się tylko takie przedmioty, które można 

zdezynfekować. 

• Każdy sprzęt używany podczas danej lekcji ma być przez ucznia odłożony w miejsce 

przeznaczone do tego celu, a następnie zdezynfekowany przez nauczyciela 

wychowania fizycznego. 

• Zaleca się zakończenie zajęć po 40 minutach, aby umożliwić przebranie się uczniów i 

ograniczenie kontaktu z kolejną grupą. 

• Po zakończeniu zajęć nauczyciel wyznacza pierwszą grupę, która udaje się do szatni i 

przebiera. Po przebraniu się grupy, ostatni wychodzący uczeń sygnalizuje 

nauczycielowi opuszczenie szatni przez grupę, a nauczyciel wpuszcza kolejną grupę. 



• Po każdym dniu zajęć, dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy oraz zalecane 

jest umycie podłogi odpowiednim detergentem. 

• Uczniowie po zajęciach myją dłonie. 

H. ZACHOWANIE UCZNIÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

• Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy korzystających z obiadów w 

stołówce szkolnej prowadzonej przez intendenta, zgodnie z harmonogramem 

obowiązującym w danym roku szkolnym. 

• Przed wejściem do stołówki uczniowie dezynfekują dłonie, w przypadku alergii – 

myją.  

• W stołówce, uczniowie siadają przy wyznaczonych przez intendenta stolikach. 

• Uczniowie jednej klasy spożywają posiłek przy tych samych stolikach. 

• Posiłki podaje uczniom do stolików pomoc kuchenna. 

• Po spożyciu posiłku pomoc kuchenna odnosi brudne naczynia do okienka „Zwrot 

naczyń”, i dezynfekuje stoliki i oparcia krzeseł. 

• Zabrania się wnoszenia do stołówki  sztućców, naczyń. 

• Zakazuje się wchodzenia do  stołówki w odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze) oraz w 

niezmienionym obuwiu. 

• Na stołówce zachowujemy dystans 1,5 m. 

 


