
Załącznik 1 

Zasady dotyczące organizacji pracy  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach 

w stanie zagrożenia epidemiologicznego 

  

  

1. W budynku szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) zaleca się noszenie 

maseczek/przyłbic zasłaniających usta i nos (nie dotyczy uczniów/pracowników ze stwierdzoną 

przewlekłą chorobą dróg oddechowych lub innym przeciwskazaniem do noszenia maseczki -konieczne 

zaświadczenie lekarskie).  

2. Uczniowie zdejmują maseczki jedynie podczas zajęć lekcyjnych/świetlicowych oraz w czasie posiłku, w 

jadalni szkolnej.  

3. Maseczki nie są obowiązkowe również w otwartej przestrzeni (boisko szkolne, plac zabaw,) oraz na 

lekcjach wychowania fizycznego.  

4. Przy wejściu do szkoły, uczeń z podejrzeniem objawów chorobowych będzie poddany obowiązkowej 

procedurze badania temperatury. Jeśli u ucznia stwierdzona zostanie temperatura powyżej 37,0 °C lub 

widoczne będą inne objawy chorobowe (infekcje górnych dróg oddechowych, katar, kaszel, brak 

węchu i smaku) zastosowana zostanie procedura odizolowania i poinformowania rodziców/prawnych 

opiekunów  

5. Uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  

6. Po wejściu do budynku szkoły (zgodnie z obowiązującym podziałem wejść dla klas) uczeń udaje się 

bezpośrednio do sali lekcyjnej lub świetlicy szkolnej.  

7. Uczniowie będą spędzali przerwy naprzemiennie (co druga przerwa) w sali lekcyjnej pod opieką 

nauczyciela.   

8. Na przerwy uczniowie będą wychodzili według obowiązującego w danym dniu harmonogramu. 

Dopuszcza się możliwość przebywania na jednej przerwie maksymalnie 4 klas na jednym poziomie 

budynku/boiska.  

9. W oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej uczniowie przez cały czas trwania zajęć 

pozostają pod opieką wychowawcy, który podejmuje decyzję o wyjściu całej grupy na przerwę. 

Dopuszcza się możliwość spędzania przerw tylko i wyłącznie poza budynkiem szkoły. W przypadku 

braku możliwości wyjścia na zewnątrz przerwa odbywa się w sali lekcyjnej.   

10. Przerwy w zajęciach lekcyjnych odbywają się w odstępach nie mniejszych niż 45 minut.  

11. W czasie pracy szkoły na terenie budynku mogą przebywać tylko i wyłącznie pracownicy szkoły oraz 

uczniowie. Ze względów adaptacyjnych dopuszcza się możliwość odprowadzania dziecka oddziału 

przedszkolnego przez jednego rodzica/opiekuna w obręb tzw. bezpiecznej strefy wyznaczonej na 

korytarzu (linie na podłodze) .  

12. Tylko w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wejścia na teren szkoły rodzica/opiekuna. 

Każdorazowo zgodę musi wyrazić dyrekcja szkoły.  

13. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas 4 – 8 niezwłocznie opuszczają budynek szkoły lub udają się 

bezpośrednio do świetlicy szkolnej.   

14. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), po zakończonych zajęciach lekcyjnych są 

odprowadzani przez nauczyciela do świetlicy szkolnej (jeżeli korzystają z opieki świetlicy) lub 

samodzielnie opuszczają budynek szkoły. Rodzice oczekują na uczniów przed szkołą.  

15. Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz świetlicy szkolnej są odbierani przez rodziców/opiekunów. 

Osoba uprawniona do odbioru dziecka oczekuje na dziecko w wyznaczonej strefie bezpiecznej (po 



zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci wypuszcza z klasy wychowawca/ze świetlicy wychowawca 

świetlicy po informacji przekazanej od pracownika szkoły, który pełni dyżur przy wejściu). 

Rodzic/opiekun nie wchodzi na teren szkoły poza strefę bezpieczną jednocześnie ma zakryte usta i nos 

maseczką oraz zdezynfekowane ręce. 

16. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z oddziałów przedszkolnych/ świetlicy szkolnej sygnalizuje swoją 

obecność pracownikowi pełniącemu dyżur u wejścia do szkoły od strony u. Polnej. Dziecko zostanie 

przekazane rodzicowi lub osobie uprawnionej bezpośrednio przez pracownika.  

17. W czasie odprowadzania i odbioru dziecka do oddziałów przedszkolnych w jednym korytarzu może 

znajdować się maksymalnie 2 opiekunów z zastrzeżeniem zachowania bezpiecznej odległości.  

18. Jeżeli uczeń klas 4-8 przyjdzie do szkoły wcześniej niż na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć będzie 

skierowany pod opiekę świetlicy szkolnej (aula szkolna). Nie będzie możliwości przebywania na 

terenie szkoły bez opieki (nauczyciele będą pełnili dyżury opiekując się uczniami w salach 

lekcyjnych).  

19. Sale szkolne przed rozpoczęciem w danym dniu przez klasę zajęć lekcyjnych będą otwarte 30 minut 

przed dzwonkiem na lekcje. 

 


