
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi 

w trakcie realizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów 

klas I-III w okresie epidemii koronawirusa 

 

1. W grupie może przebywać do 10 uczniów w jednej sali lekcyjnej. 

2. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4 m2 na 1 
osobę (uczniów i nauczycieli). 

5. Szkoła nie zapewnia wyżywienia.  

6. Z sali, w której przebywa grupa,  usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory używane do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone 
lub dezynfekowane. 

7. W salach odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

8. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie 
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej 
szafce – (jeżeli szkoła posiada szafki) Uczniowie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. 

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów (do 10 osób). 

10. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte                            
lub zdezynfekowane.  

11. Wietrzenie pomieszczeń lekcyjnych odbywa się raz na godzinę, w czasie przerwy, a 
w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

13. Uczniowie pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z boiska szkolnego oraz z 
pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 
grup i dystansu pomiędzy nimi. 

14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Używany będzie tylko sprzęt sportowy, 
który można myć lub dezynfekować. 

15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy pod nadzorem nauczyciela przy założeniu, 
że zachowany jest między nimi dystans. 

16. Ograniczamy aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 



17. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy, która utrudni stykanie się ze sobą 
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  
do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

18. Nie organizowane są   wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

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

20. Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej. 

21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 
na osobę. W razie potrzeby będą   wykorzystane inne sale dydaktyczne do celów 
świetlicowych. 

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są zachowywać dystans 
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

23. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 
przebywają w przedsionku szkoły i nie wchodzą na teren placówki, mają obowiązek 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

24. Do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia 
ucznia może on nie zostać przyjęty do szkoły. 

25. Uczniowie do szkoły będą przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

26. Osoby przyprowadzające uczniów do szkoły są zobowiązane do podania 
aktualnego numeru telefonu do bieżących kontaktów ze szkołą 

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać ucznia do szkoły. 

28. Jeżeli są wątpliwości co do stanu zdrowia ucznia przyprowadzonego do szkoły 
może nie być wpuszczony na teren szkoły. Opiekun jest zobowiązany w  takiej 
sytuacji do  

29. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe pojawiające się w trakcie 
pobytu szkole, będzie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z 
zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną o tym 
powiadomieni rodzicie/opiekunowie. Dziecko takie powinno być odebrane w trybie 
pilnym ze szkoły. 

30. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

31. Przed wejściem do budynku szkoły w przedsionku umieszczony jest dozownik z 
płynem dezynfekującym do rąk oraz informacja o sposobie jego użycia oraz 
obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

32. Zobowiązuję się wszystkie osoby wchodzące do szkoły do dezynfekowania dłoni 
lub zakładania rękawiczek ochronnych, oraz do zakrywania ust i nosa oraz nie 
przekraczały obowiązujących stref przebywania. 



33. Pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani myć ręce wodą z mydłem, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 
powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

34. Prace porządkowe są realizowane codziennie, 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, klawiatur, włączników. 

35. Dezynfekcję pomieszczeń jest realizowana ściśle według zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

36. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej 
– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

37. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z mydłem do rąk. 

38. Zapewniamy bieżącą dezynfekcję toalet. 

 

 

Sławomir Maciejewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


