
Zasady nauki zdalnej uczniów klas I-III na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 48 w Łodzi w okresie od 18.01.2021 r. 
 

Organizacja zajęć w szkole  

 

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. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekować ręce. W 
trakcie zajęć szkolnych uczniowie nie musza dezynfekować rąk za pomocą płynów 
do dezynfekcji. W przypadku konieczności wynikającej np. z korzystania z toalety 
uczniowie mogą dezynfekować ręce poprzez umycie woda z mydłem.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły zachowują następujące zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować 
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

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. W przypadku zajęć 
lekcyjnych decyzje o stosowaniu przez uczniów maseczek może podjąć 
nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

 



 

 

7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania 

w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się 

z pozostałymi klasami. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i 

stałej sali. 

 

8. Został ustalony indywidualny plan zajęć dla każdej klasy, uwzgledniający, m.in.: 

godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły tak aby, uczniowie przychodzili do 

szkoły i kończyli zajęcia o różnych godzinach. 

 

9. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane 

po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

  

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, nie będą odbywały się ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

 

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

 

12. Świetlica szkolna działa w godzinach 7-17. 

 

13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w 

grupach uczniów z danej klasy oraz w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. 

 

14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

15. W przypadku korzystania uczniów z obiadów w stołówce szkolnej posiłki będą 

spożywane z zachowaniem odpowiedniego dystansu i reżimu higienicznego. 

 

 

Sławomir Maciejewski 


