
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 

w Publicznej   Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19, wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 

pracowników niepedagogicznych. 

 

§ 2 

Przyprowadzanie i odbiór uczniów 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną COVID-19. W przypadku wątpliwości jest możliwe 

dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (by dokonać 

pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak 

w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia 

ucznia na zajęcia). Przyjmuje się, że temperatura nie może przekraczać 37°C. 

2. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który 

podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu. 

3. Nauczyciele regularnie przypominają rodzicom o konieczności przyprowadzania do szkoły 

wyłącznie uczniów zdrowych, a także o nieposyłaniu do szkoły uczniów, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w takim przypadku uczeń nie powinien 

uczęszczać na zajęcia. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający ucznia nie wchodzą do budynku. 

Wyjątkiem są rodzice/opiekunowie uczniów, których stan psychofizyczny uniemożliwia 

samodzielne funkcjonowanie.  

5. Rodzice/opiekunowie uczniów, których stan psychofizyczny uniemożliwia samodzielne 

funkcjonowanie wchodząc na teren szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony 

osobistej (maseczki lub przyłbice, jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem 

do szkoły) zarówno podczas odprowadzania i odbierania uczniów, jak również w trakcie 

przebywania w obowiązującej strefie przebywania wspólnego szkoły. 

6. Rodzice/opiekunowie uczniów, których stan psychofizyczny uniemożliwia samodzielne 

funkcjonowanie wchodząc na teren szkoły powinni zachować dystans społeczny wobec 

pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący minimum 1,5 m.  

7. Jednego ucznia przyprowadza i odbiera jeden rodzic. 

8. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby 

zdrowe. 

 

 

 

 



§ 3 

Sposób organizowania zajęć 

 

1. W związku z wyjątkową sytuacją każdy wychowawca wyjaśnia uczniom, jakie zasady 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Rodzice 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. 

3. Ze względu na specyfikę szkoły, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim zmieniają pomieszczenia – sale lekcyjne zgodnie z planem lekcji,   

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

4. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku szkolnym. Uczniowie nie mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku gdy uczeń zgłasza brak 

w przyborach szkolnych, nauczyciel prowadzący zajęcia dostarcza wcześniej 

zdezynfekowane przybory. 

5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

uczestniczą w zajęciach w przypisanych danej klasie salach lekcyjnych. Dopuszcza się 

przejście uczniów do gabinetów specjalistycznych i na zajęcia WF pod opieką 

terapeuty/nauczyciela. 

6. Uczniowie posiadają własne przybory w piórniku lub w klasie. Podręczniki oraz karty pracy 

znajdują się w klasie i są rozdawane uczniom przez nauczyciela po uprzednim 

zdezynfekowaniu rąk. Nauczyciel prowadzący zajęcia dba, aby uczniowie nie wymieniali 

się przyborami szkolnymi. 

7. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych rozpoczynają zajęcia  

o godzinie 9.00 i do ich zakończenia przebywają w wyznaczonej sali pod opieką 

nauczycieli. W przeznaczonej dla nich sali znajdują się wszelkie przybory szkolne, które 

podaje nauczyciel prowadzący z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

8. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum  

1,5 m. 

9. Ze względu na specyfikę szkoły dopuszcza się podejście nauczyciela do ucznia na bliższą 

odległość pod warunkiem zachowania środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, 

odkażanie rąk) 

10. Z sal lekcyjnych zostają usunięte pluszowe zabawki i zabezpieczone wszelkie przedmioty 

trudne w codziennej dezynfekcji. 

11. Uczniowie mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek. Ze 

względu na specyfikę szkoły dopuszcza się jednak wyjątki w uzasadnionych przypadkach. 

W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawek i rzeczy. 

12. Pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie/uczestnicy zajęć należy wietrzyć co 

godzinę lub po każdorazowym zakończeniu zajęć.   

13. Zabrania się organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły – w tym szczególnie na 

wycieczki. Dopuszczalne są wyjścia na spacery do Puszczy Bukowej. 



 

 

 

§ 4 

Zajęcia w sali gimnastycznej 

 

1. Do sali gimnastycznej uczniowie udają się pod opieką nauczyciela wg ustalonego wcześniej  

planu lekcji. 

2. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz    

dezynfekcji rąk (przed korekcją wad postawy również stóp). 

3. W sali gimnastycznej może przebywać tylko klasa, która ma w danym momencie lekcje WF 

lub uczniowie realizujący korekcję wad postawy. 

4. Podczas zajęć w sali gimnastycznej w miarę możliwości zaleca się zachowanie 

bezpiecznego dystansu. 

5. Podczas zajęć sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6. Obowiązkowo po każdej lekcji uczeń myje ręce ciepłą wodą z mydłem w toalecie. 

7. Przybory i sprzęt sportowy znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można 

skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować są usunięte/zabezpieczone. 

8. Przybory i sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć będzie czyszczony  

i dezynfekowany w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

9. Podłoga w sali gimnastycznej jest myta detergentem lub dezynfekowana minimum raz 

dziennie. 

10. Po każdej lekcji należy otworzyć okna w celu wywietrzenia sali gimnastycznej.  

11. Uczniowie nie korzystają z przebieralni z powodu braku możliwości zachowania 

wymaganego dystansu społecznego.  

 

§ 5 

Zajęcia w siłowni 

 

1. Do siłowni szkolnej uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela wg ustalonego wcześniej  

grafiku. 

2. Przy wejściu do siłowni obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz odkażania rąk 

płynem do dezynfekcji. 

3. Podczas zajęć w siłowni w miarę możliwości zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu. 

4. Podczas zajęć ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

5. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w otwartej przestrzeni 

(boisko szkolne, siłownia zewnętrzna itp.). 

6. Obowiązkowo po każdej lekcji uczeń myje ręce ciepłą wodą z mydłem. 

7. Przybory i sprzęt sportowy znajdujący się w siłowni, którego nie można skutecznie umyć, 

wyprać lub zdezynfekować powinien być usunięty/zabezpieczony. 

8. Przybory i sprzęt sportowy do ćwiczeń wykorzystywany podczas zajęć będzie czyszczony 

i dezynfekowany po każdych zajęciach. 

9. Podłoga w siłowni jest myta detergentem lub dezynfekowana minimum raz dziennie. 

10. Siłownia jest wietrzona po każdych zajęciach, a jeśli jest taka możliwość również podczas 



lekcji.  

 

 

§ 6 

Zajęcia na boisku 

 

1. Podczas zajęć na świeżym powietrzu w miarę możliwości zaleca się zachowanie 

bezpiecznego dystansu. 

2. W drodze na zajęcia oraz podczas powrotu z nich dzieci nie mogą trzymać się za ręce. 

3. Podczas zajęć sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

4. Przed zajęciami na boisku i po ich zakończeniu (a także w trakcie, jeśli wymaga tego 

sytuacja) zarówno uczniowie, jak i nauczyciel muszą zdezynfekować ręce. 

5. Nauczyciel musi posiadać środek do dezynfekcji rąk. 

6. Obowiązkowo po każdej lekcji uczeń myje ręce ciepłą wodą z mydłem.  

7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.  

8. Każdy uczeń powinien posiadać własną butelkę lub bidon z wodą.  

 

§ 7 

Organizacja pracy biblioteki 

 

1. Biblioteka będzie otwarta wg następującego planu: 

 

Poniedziałek 10.10-12.00, 13.10-14.20 

Wtorek 9.15-10.00, 12.00-14.00 

Środa 10.10-14.05 

Czwartek 8.00-14.00 

Piątek 9.15-10.10, 11.05-14.10 

 

2. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu,  

z oznaczoną datą zwrotu i podlegają 48 godzinnej kwarantannie. W tym czasie nie mogą 

zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 

3. Po upływie 48 godzinnej kwarantanny książki włączane są do obiegu.    

4. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do zachowania wymaganego dystansu, 

czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania 

wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających 

jednocześnie z biblioteki do 2 osób. 

5. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do zdezynfekowania rąk. 

6. Z biblioteki mogą korzystać tylko czytelnicy zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej, 

którzy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji. 

7. Nauczyciel bibliotekarz w czasie wizyty czytelnika nosi maseczkę lub inną ochronę ust i 

nosa oraz rękawiczki, które dezynfekuje po każdym kontakcie ze zwróconymi książkami. 

8. Po każdorazowym zwrocie książek blat biblioteczny jest dezynfekowany. 

9. Nie realizuje się wypożyczeń na zasadzie wolnego dostępu do księgozbioru.  



10. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.  

11. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wypożycza w imieniu uczniów 

nauczyciel prowadzący z nimi dany przedmiot. 

12. Podręczniki i materiały edukacyjne zwraca do biblioteki nauczyciel danego przedmiotu. 

13. Zwrócone książki nie są dezynfekowane  środkami  zawierającymi detergenty, 

alkohol  oraz nie są ozonowane ani naświetlane lampami UV ze względu na ich szkodliwość 

na materiały celulozowe.  

14. Pomieszczenie biblioteki szkolnej należy regularnie wietrzyć 

 

§ 8 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

 

1. Praca świetlicy rozpoczyna się o godzinie 7.30. Uczniowie przebywający w świetlicy  

o godzinie 8.00 są przekazywani pod opiekę nauczycielom dyżurującym w strefach 

przydzielonych dla poszczególnych klas. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia wietrzy salę, w której 

będą przebywać uczniowie. Salę należy wietrzyć systematycznie w czasie pobytu dzieci  

w godzinnych odstępach, a także dezynfekować wraz z wymianą przebywających  w niej 

uczniów. Ze względów organizacyjnych w czasie pracy świetlicy dezynfekcję będzie 

przeprowadzał wychowawca świetlicy. 

3. Od godziny 9.00 do godz. 12.00 sala świetlicy udostępniona jest wyłącznie uczestnikom 

ZRWZ. 

4. Grupa przebywająca w świetlicy nie może liczyć więcej niż 12 osób. 

5. W świetlicy szkolnej mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe. 

6. Do świetlicy dzieci po lekcjach przyprowadza nauczyciel, z którym mieli ostatnią lekcję  

i przekazuje je bezpośrednio nauczycielowi pełniącemu w niej dyżur. 

7. Nauczyciel opiekujący się dziećmi w świetlicy zwraca szczególną uwagę na systematyczne 

i dokładne mycie rąk przebywających w niej uczniów, szczególnie po wejściu do sali po 

lekcjach, po powrocie z toalety, przed wyjściem na stołówkę, a także po powrocie z boiska. 

8. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych ma on 

obowiązek zapewnić opiekę przez innego nauczyciela. 

9. Podczas prowadzonych zajęć nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, pilnuje przestrzegania reżimu sanitarnego. 

10. Uczniowie przebywający w świetlicy mają całkowity zakaz przynoszenia z domu  zabawek 

i innych zbędnych przedmiotów. 

11. Uczeń przebywający w świetlicy pozostawia plecak w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela. 

12. Każde dziecko przebywające w świetlicy posiada i korzysta wyłącznie ze swoich własnych 

przyborów plastycznych i piśmienniczych. 

13. Uczeń powinien posiadać swoje własne chusteczki higieniczne. 

14. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przez uczniów jakimikolwiek  

przedmiotami (zabawki, pomoce dydaktyczne, jedzenie, picie itp.). 

15. W czasie pobytu w świetlicy uczeń zajmuje przestrzeń-miejsce wyznaczone przez 

nauczyciela. 



16. Przebywający w świetlicy uczniowie powinni przestrzegać w miarę możliwości zasad 

reżimu sanitarnego. 

17. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 wskazane jest, by w świetlicy przebywały 

wyłącznie dzieci, których rodzice pracują lub mają z istotnych powodów problem z ich 

odbiorem bezpośrednio po lekcjach. 

18. Odbioru dziecka ze świetlicy dokonuje wyłącznie rodzic, opiekun lub osoba upoważniona, 

która jest zobowiązana do przestrzegania reguł wynikających z reżimu sanitarnego. 

19. Dzieci przebywające w świetlicy wychodzą na plac zabaw wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 

20. Przy wyjściu na plac zabaw dzieci obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego,  

o których przestrzeganiu przypomina  nauczyciel. 

21. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw nauczyciel przypomina dzieciom regulamin 

korzystania z placu zabaw, a także zasady bezpiecznej zabawy . 

22. Przed powrotem z placu zabaw  do świetlicy, dzieci obowiązkowo myją i dezynfekują ręce. 

 

§ 9 

Organizacja pracy szkolnej stołówki 

 

1. Stołówka szkolna wydaje posiłki podczas wyznaczonych przerw obiadowych –  

o  godzinie 12.00 dla uczniów klas 3b, 3c, 5b, 5s, 8b oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych zespołowych, którzy przychodzą z nauczycielami  

i osobami wspomagającymi mającymi w tych klasach zajęcia, a o godzinie 12.45 obiad 

jedzą uczniowie z klas ”A” pod opieką nauczyciela świetlicy. 

2. Na posiłki uczniowie przychodzą samodzielnie, z wyjątkiem uczniów z klas „B”, „C”  

i „S” oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych, którzy są 

przyprowadzani do stołówki przez nauczycieli. Oni odprowadzają też uczniów  

z obiadu do klas. 

3. Wszyscy uczniowie przed wejściem do stołówki myją i odkażają ręce. 

4. Przed wejściem do stołówki uczniowie pozostawiają plecaki w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

5. W stołówce uczniowie zajmują wyłącznie miejsca wskazane przez nauczyciela pełniącego 

dyżur.  

6. Przy stoliku może siedzieć tylko dwoje uczniów, zajmując miejsca  po przeciwnych 

stronach, jak najdalej od siebie. 

7. W miarę możliwości zaleca się spożywanie posiłków przy stolikach przez uczniów  

tej samej klasy. 

8. Na stolikach jest brak serwetników, przyborników, wazoników itp. 

9. Obiad uczniom podaje osoba pełniąca dyżur w stołówce – wychowawca świetlicy 

wyposażony w rękawiczki i maskę. 

10. W trakcie pobytu w stołówce uczeń ma obowiązek zachowywać się spokojnie i nie 

przeszkadzać innym osobom. 

11. Podczas wydawania obiadu w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające 

posiłek. 

12. Po spożyciu posiłku  uczniowie opuszczają stołówkę, pozostawiając naczynia na stole. 



13. Stoliki są sprzątane i dezynfekowane każdorazowo po wyjściu uczniów. 

14. Wszystkie przebywające w stołówce osoby zobowiązane są do przestrzegania reżimu 

sanitarnego. 

15. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie 

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego spożycia posiłku. 

16.  Należy ograniczyć kontakt personelu kuchennego z uczniami. 

 

§ 10 

Organizacja pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

 

1. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez  

      dyrektora  szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką szkolną, zgodnie  

      z wytycznymi  Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Z treścią poniższej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów 

prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


