
Organizacja pracy szkoły przed powrotem uczniów klas I-III 

 
 

1. Szkoła zapewniła środki dezynfekujące, mydło, środki ochrony indywidualnej, ciepłą 

wodę dla uczniów i pracowników. 

2. W szkole dokonano analizy rozkładu budynku pod kątem zminimalizowania ryzyka 

kontaktu. 

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

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

4. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

5. Opracowano zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły przez rodziców.  

6. Usunięto z wyposażenia sal lekcyjnych przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

7. Przy wejściu do szatni umieszczono środek do dezynfekcji rąk.  

8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, instrukcje dezynfekcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 

rąk. 

9. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zapewniono dostęp do mydła lub płynu  

do dezynfekcji rąk. 

10. W regulaminie zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zmiany dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa. 

11. Wydawanie posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, z zapewnieniem 

prawidłowych warunków sanitarno - higienicznych, uwzględniających szczególne zalecenia 

stosowane w czasie pandemii. 

12. Posiłki dostarczane są w pojemnikach i odpowiednio segregowane po zużyciu.  

13. Zapewniono pojemnik do wyrzucania rękawiczek, masek jednorazowych, zgodnie  

z zaleceniami GIS.  

14. W szkole określono zasady skutecznej, szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia,  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

15. W szkole opracowano procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,  

z uwzględnieniem wytycznych epidemicznych oraz obowiązujących przepisów. 

16. Ustalono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących dla zajęć lekcyjnych.  

17. Opracowano zasady korzystania z biblioteki. 



18. Opracowano zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu 

stomatologicznego we współpracy z osobą wykonującą świadczenia oraz godziny pracy 

gabinetów. 

19. Regulaminy, procedury i zasady podano do wiadomości pracowników. 

20. Regulaminy, procedury i zasady podano do wiadomości rodziców. 

21. Regulaminy, procedury i zasady podano do wiadomości uczniów. 

22. Organizacja pracy zapewnia możliwość zachowania dystansu społecznego między 

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 

23. Do każdej klasy przyporządkowano jedną salę lekcyjną. 

24. W szkole systematycznie dokonuje się dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

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

posiłków, klawiatury, włączników.  

25. Sprzęt i materiały używane podczas zajęć praktycznych jest czyszczony  

lub dezynfekowany na bieżąco. 

26. Sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) są myte 

detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

27. Urządzenia sanitarno - higieniczne są czyszczone i dezynfekowane na bieżąco.  

28. Sale, części wspólne są systematycznie wietrzone. 

29. Organizacja pracy minimalizuje stykanie się ze sobą dzieci z różnych klas. 

30. W sali zachowuje się minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć, która 

wynosi nie mniej niż 1,5 do 2 m
2
 na jedno dziecko i opiekuna.  


