
Organizacja zajęć w szkole zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS  

dla klas I-III i VII, VIII w Szkole Podstawowej w Karlinie  

od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych                

lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 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 (m.in. stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

5. 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. 

6. Należy zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas znajdują się na różnych piętrach budynku 

szkoły. Wychowawcy informują uczniów o tych zasadach. 

7. W trakcie przebywania w szkole uczniowie klas I-III i VII, VIII pozostają w wyznaczonych 

strefach i nie kontaktują się z pozostałymi klasami.  

8. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji (od godz.8.00 lub 8.55) 

9. Wejście do szkoły głównymi drzwiami (dwoma skrzydłami). 

10. Szatnie szkolne pozostają nadal zamknięte. 

11. Ustalono indywidualny harmonogram dla każdej klasy korzystania ze stołówki szkolnej. 

Wychowawcy informują uczniów o godzinach spożywania posiłków w stołówce. 

12. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali zgodnie                                            

z przydziałem z września 2020r. 

13. Podczas przerw uczniowie przebywają w wyznaczonej strefie. 

14.  W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi 

między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do 

domu. 

16. Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

17. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej odbywają się w ustalonych    

      godzinach tj. od 7.00 do 15.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 


