
 Harmonogram wejśd/wyjśd ze szkoły 

 

Wejścia do szkoły 

A-od strony Orlika wyjście na plac zabaw – klasa III B 

B- wejście główne dzieci przedszkolne, Klasa IIIB 

C- boczne klasy I,IIa,IIb,IIIa 

D wyjście na plac zabaw- Klasy I-III 

 

Harmonogram wejśd  

7:30- 7:40 – klasy 3 

7:40-7:50- klasy 2 

7:50 – 8:00 -klasy 1 

 

Przerwy międzylekcyjne ustalają nauczyciele indywidualnie dla danej klasy aby 

ograniczyć do minimumkontaktowanie się z pozostałymi klasami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział III 

ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI W SZKOLE 

§ 3. 

1. Ustala się następującą organizację pracy w szkole z uwzględnieniem poniższych 

wytycznych: 

1) Szkoła zamknięta jest dla osób spoza szkoły. 

2) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi 

osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (np. rękawiczki, 

maseczki ochronne lub przyłbice) oraz po dokonanym wpisie w rejestrze osób 

wchodzących znajdującym się w wejściu głównym – wyznaczony dyżur pracownika 

obsługi szkoły (załącznik nr 3). 

3) Wskazanie odrębnych wejść/wyjść do szkoły dla uczniów poszczególnych oddziałów 

(załącznik nr 9). 

4) Każda klasa lub grupa uczniów podczas zajęć lekcyjnych  przebywa w wyznaczonej 

stałej sali (załącznik nr 2). 

5) Każda klasa lub grupa przebywa na przerwie wg harmonogramu (zróżnicowanie czasu 

przerw śródlekcyjnych dla klas)  i wyznaczonego miejsca (załącznik nr 11). 

6) W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlica)korzystają 

uczniowie, których oboje rodzice pracują zawodowo, pierwszeństwo mają dzieci 

pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

7) Wskazanie miejsc spędzania czasu przerw śródlekcyjnych i „okienek” nauczycielom                  

- stworzenie  odrębnych pokoi nauczycielskich (załącznik nr 12). 

8) Wskazanie nauczycielom miejsc pracy podczas nauczania hybrydowego i zdalnego 

(załącznik nr 13). 

9) Określenie odległych stanowisk pracy kadry kierowniczej szkoły w celu zachowania 

bezpieczeństwa realizacji ciągłego zarządzania jednostką. 

§ 4. 

1. Szkoła jest otwarta w godzinach 7.00-15:15 

2. Uczniowie klas I wchodzą do szkoły według planu wejść sporządzonego przez dyrektora 

szkoły. 

3. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

4. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej, jak również personel kuchenny powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

5. Do szkoły można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca również musi być zdrowa.  

6. Nie można przyprowadzić do szkoły dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  



7. Pracownicy szkoły również muszą być zdrowi (bez objawów chorobowych 

wskazujących na chorobę zakaźną). 

8. Rodzic wyrażający chęć skorzystania z opieki szkoły wypełnia: 

a) deklarację pobytu w świetlicy,  

b) deklarację korzystania z obiadów,  

c) deklarację korzystania z dowozów.  

i dostarcza do szkoły w dniu następnym po otrzymaniu dokumentów. 

9. Rodzic wyrażający chęć skorzystania z opieki szkoły obowiązkowo zapoznaje się z 

zasadami korzystania z świetlicy oraz dowozu uczniów do szkoły (załączniki nr 4-6). 

10. Każdy rodzic zobowiązuje się do zapoznania z zasadami – regulaminem korzystania z:  

a) biblioteki szkolnej - reguluje osobny regulamin, 

b) porad pedagoga (załącznik nr 20), 

c) porad pielęgniarki (załącznik nr 21). 

11. Dowóz dzieci do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w przepisach                                 

i wytycznych o  transporcie publicznym. 

12. Każdą nieobecność dziecka rodzic jest zobowiązany zgłaszać w danym dniu lub dniu 

następnym na e-dzienniku. 

13. Po wejściu do budynku szkoły uczeń kieruje się do wskazanej sali wg wykazu 

przygotowanego przez dyrektora szkoły (załącznik nr 2). W przypadku jakichkolwiek 

oznak choroby zakaźnej mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. 

Pomiaru dokonuje nauczyciel pracujący w danej klasie lub pielęgniarka szkolna. 

W przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury 38
0
C dziecko jest kierowane do 

izolatki w oczekiwaniu na rodzica. 

14. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas 

pobytu w placówce. 

15. W czasie pobytu w sali lekcyjnej uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą 

w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych 

ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także 

 w niniejszych procedurach, jednak uczniowie mogą je zakładać na prośbę rodzica. 
 

    17. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do: 

1) Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie (62) 50-

81-330; telefon alarmowy (całodobowy): 694-534-040 lub 570-590-620; 

1) Służb medycznych 999 lub 112; 

2) Organu  prowadzącego - Gmina Chocz 62 7415329; 

3) Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 62 7232 033; 

784 919 679 – dyrektor Violetta Słupianek (załącznik nr 31) 

 

§ 5. 

1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które podczas zajęć mogą znajdować się na 

stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 



2. Uczeń zostaje zapoznany z procedurami bezpiecznego funkcjonowania szkoły przez 

wychowawcę klasy. 

3. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Używany sprzęt sportowy 

oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu 

zajęć, w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

4. Podczas realizacji zajęć, w tym wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia, gry kontaktowe (np. sztuki 

walki, gimnastyka w parach, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np.: 

siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 

przełajowe). 

5. Szkoła organizuje przerwy uczniów nie rzadziej niż po 45 minutach. Klasa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela który ma daną lekcję w tej klasie w miejscu 

wyznaczonym wg sporządzonego wykazu. 

6. Przerwy  uczniowie spędzają na  boisku szkolnym/orliku, na placu zabaw  przy 

zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. 

7. Uniemożliwia się, w miarę możliwości, spotykanie się ze sobą poszczególnych klas dzieci 

(oddzielne wejścia do poszczególnych klas, różne godziny przerw - w tym na boisku). 

 

§ 6. 

PRZYŚCIE UCZNIA DO SZKOŁY 

1. W wejściu do szkoły pełni dyżur pracownik obsługi szkoły.  

2. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i  wchodzą 

do szkoły również w wyznaczonym wejściem, pamiętając o dezynfekcji rąk   

(załącznik nr 9). 
3. Jeżeli do szkoły uczeń zostaje przyprowadzony, to tylko przez jedną dorosłą osobę. 

Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała ucznia w danym dniu. 

4. Nauczyciel przypomina, by uczeń często mył ręce ciepłą wodą z mydłem 

antybakteryjnym. 

5. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela objawów chorobowych ucznia lub 

temperatury powyżej 38ºC rodzic zobowiązany jest zabrać ucznia do domu, a nauczyciel 

informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.  

6. Rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny objawów 

chorobowych lub podwyższonej temperatury oraz poinformowaniu wychowawcę o stanie 

zdrowia dziecka. Dziecko może wrócić do szkoły po upływie przynajmniej 48 godzin, 

pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§7 
Procedura przebywania ucznia w szkole 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

A. Zasady ogólne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. Promowanie zasad higieny 

 Środków ochrony osobistejUczniowie są 
wyposażeni w maseczkę ochronną, którą w 
razie potrzeby na polecenie nauczyciela lub 
innego pracownika musza założyd. Na zajęciach 
w szkole uczniowie nie korzystają z maseczek. 
W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły 
uczniowie są zobowiązani przestrzegad zasad 
obowiązujących w przestrzeni społecznej. 

 Higiena i dezynfekcja rąk -  każdy uczeo, który 
wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie, 
zgodnie z instrukcją zdezynfekowad ręce. W tym 
celu należy umożliwid mu skorzystanie z płynu 
dezynfekującego umieszczonego przy wejściu 
oraz instrukcji.  
Mycie rąkobowiązkowe jestzawsze przed 
zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po 
powrocie z zajęd na powietrzu, po wyjściu do 
toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, 
po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. 
klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu 
środków ochrony osobistej,  
 

 Higiena dróg oddechowych- Uczeo ma 
obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania 
ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a 
następnie powinien jak najszybciej wyrzucid 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyd ręce), 
powinien też unikad dotykania oczu, nosa i ust 
rękoma  

 

 

 

 

 

usem lb podejrzaną o takie zakażenie.   

 W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej 
wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. Ważne w takim 
przypadku -  szczególnie, jeżeli są prowadzone zajęcia indywidualne, np. o zajęcia rewalidacyjne, 
rewalidacyjno– wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub indywidualne 
konsultacje jest poinformowanie szkoły o nieobecności ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

B. Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. Inne ważne zasady  

 

 Uczniowie przynoszą na zajęcia własne 

zestawy  przyborów do pisania oraz 

podręczników. W szkole nie można ich 

pożyczad od innych uczniów. 

 

  Bezwzględnie należy pamiętad o 

ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi 

osobami w trakcie zajęd, np. nie podajemy 

sobie ręki, ani innych przedmiotów, 

zachowujemy dystans nawet przy 

najbliższych kolegach, *nie siadamy razem 

w ławkach (1 uczeo – 1 ławka szkolna) – 

małych szkołach, gdzie jest mała liczba 

dzieci ] 

 

 W czasie zajęd nie korzystamy z telefonów. 

 

 Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3. Organizacja przerw 

 Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela  

 Przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym z godnie z ustalonym harmonogramem  

 Należy unikad większych skupisk uczniów, zachowywad dystans przebywając na korytarzu, 
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie szkoły. 

 Nie wolno oddalad się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych 
szlaków komunikacyjnych – nie kontaktujemy się z uczniami z innych grup. 

 Wykonujemy  polecenia nauczyciela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Zachowanie uczniów w bibliotece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach …… Osoby z zewnątrz, 

zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie 

szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystad z biblioteki szkolnej. 

 Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel – bibliotekarz też 

pracuje w środkach ochrony osobistej 

 

 Uczniowie nie mogą przekraczad wyznaczonych  przez bibliotekarza linii  „drogi brudnej” – z 
książkami do zwrotu oraz „drogi czystej”  z wypożyczonymi książkami (oznakowanie na podłodze) 

 

 Książki, po zdjęciu z ewidencjiuczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie 
przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie 
wypożyczyd innym.  
 

 W bibliotece może przebywad jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu  2m odległości od 
siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.  

 

 

 

 

 Przed opuszczeniem biblioteki uczniowie ponownie myją ręce. 
 

 

 

 

 

 

 

E.Zachowanie uczniów szatni 

 

 

 

 

 

 

 

 Uczniowie korzystają z szafek szkolnych– boksy są opisane  numerami grup.  

 Ponieważ, zgodnie z zaleceniem GIS należy unikad organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu - 

ustalamy bezpieczne zasady korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakooczeniu zajęd:  

a) klasy I-III mają  szafki usytułowane przy salach lekcyjnych lub w Sali 

b) aby uniknąd tłoku przy szafkach uczniowie kolejno podchodzą i zabierają swoje rzeczy  

c) porządku pilnuje nauczyciel, z którym klasa ma ostatnie zajęcia,  

d) Jeżeli zajęcia kooczą dwie grupy jednocześnie – żeby uniknąd tłoku w szatni pilnujemy zmianowości zejśd do szatni, 

grupy schodzą co 1o minut. Jako pierwsza schodzi grupa, która ma niższy numer.  

 

B. Zachowanie ucznia na przerwach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8. 

ODBIÓR UCZNIA  ZE SZKOŁY 

 

1. Rodzic chcąc odebrać ucznia ze szkoły w szczególnej sytuacji informuje pracownika 

dyżurującego w wejściu, a następnie po wpisaniu się w rejestrze interesantów udaje się 

pod wskazaną salę z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

2. Odbiór ucznia klas I-III po zakończeniu zajęć dydaktycznych następuje na dziedzińcu 

szkoły. Grupa zostaje wyprowadzona przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego.  

3. W przypadku gdy uczniowie przebywają na placu zabaw lub boisku rodzic odbiera 

dziecko z placu zabaw lub boiska z zachowaniem zasad dystansu społecznego w 

odległości min. 1,5 metrów od grupy i opiekunów. 

 

 

Powyższa informacja stanowi wycinek z Zarządzenia nr 20/2020 w sprawie 

wprowadzenia do stosowania procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 


