
ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI  
ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH 

(W SALACH LEKCYJNYCH) 
 
 

1. Na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne może uczęszczać tylko uczeń bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 

 
2. Każdy oddział ma przydzieloną klasę i w miarę możliwości organizacyjnych 

nie przemieszcza się, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, 
informatyki oraz j. obcego z podziałem na grupy. 
 

3. Każda zmiana sali jest zgłaszana dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły. 
 

4. Osoby z zewnątrz, prowadzące zajęcia pozalekcyjne w naszej placówce, 
przestrzegają niniejszej procedury zachowania zasad bezpieczeństwa. 
 

5. W sali obowiązują ogólne zasady higieny:  mycie rąk przed zajęciami, 
zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw śródlekcyjnych umożliwia się 
uczniom przebywanie w otwartych salach lekcyjnych, celem unikania tłoku 
na korytarzu. Uczniowie są wówczas pod opieką dyżurującego nauczyciela. 

7. Nauczyciel lub osoba prowadząca zajęcia w miarę możliwości unika 
aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.  

8. Jeżeli liczba uczniów na zajęciach jest niewielka, to prowadzący zajęcia/ 
nauczyciel rozmieszcza  uczniów w klasie w bezpieczniejszej odległości od 
siebie - zwiększa dystans między nimi. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, wykorzystywane podczas zajęć 
są regularnie czyszczone / myte, a po zakończonych zajęciach 
dezynfekowane. 
 

10. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 
znajdują się na ławce ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu 
w szafce. 
 



11. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą,  nie 
przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 
przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich 
zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek. 
 

12.  Sala, w której odbywają się zajęcia, jest wietrzona raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13.  Podczas odpytywania nauczyciel pozostawia ucznia w ławce, natomiast 
w przypadku odpytywania przy tablicy - zachowuje bezpieczny dystans. 

14.  Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz 
nauczyciel/ osoba prowadząca zajęcia dezynfekują ręce zaraz przy wejściu 
do budynku. 

 
15.  W przypadku zaobserwowania złego stanu zdrowia ucznia (kaszel, katar, 

podwyższona temperatura, złe samopoczucie, problemy z oddychaniem), 

nauczyciel świetlicy, natychmiast izoluje ucznia od grupy, zgłasza ten fakt 

dyrektorowi lub wyznaczonej osobie, która, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, zaprowadza dziecko do izolatorium.  

 

Procedura wprowadzona zarządzeniem nr 4/2020/21 dyrektora PSP nr 3 

w Jelczu – Laskowicach z dnia 31.08.2020. 

 
 
 
 

                                                                                              
 
                                                                                               


