
Aneks nr 1 do zarządzenia dyrektora 24.2020 z dnia 28.08.2020r. 

 

Aneks nr 1 

do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania  

i zwalczania COVID – 19 

obowiązujących od 18 stycznia 2021r. 

opracowany na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 stycznia 2021r. i „Wytycznych 

MEiN, MZ, GIS dla klas I – III szkół podstawowych” 

1. Obowiązują wszystkie zasady i procedury określone zarządzeniem dyrektora nr 24.2020 

w sprawie wprowadzenia procedur w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

2. Uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

4. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić tylko i wyłącznie do 

przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek). 

5. Uczniowie klas I – III uczą się zgodnie z planem lekcji w stałych wyznaczonych salach 

lekcyjnych. 

6. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w salach lekcyjnych albo na korytarzu 

szkolnym zgodnie z oddzielnym harmonogramem tak, aby na danym korytarzu przerwę 

spędzała tylko jedna klasa. 

7. W szatni szkolnej udostępnia się uczniom co drugi boks, który jest wyznaczony dla 

danej klasy. 

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w reżimie sanitarnym według planu pracy świetlicy. 

9. Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą określonym dla danej klasy wejściem A 

głównym lub B od strony Orlika. 

10. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej korzystają z wejścia A głównego. 

11. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, nie wcześniej niż 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć i po rozebraniu się w szatni udają się bezpośrednio do wyznaczonej 

sali lekcyjnej. 

12. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 

13. Dziecko ma obowiązek mieć osłonięty nos i usta w przestrzeni wspólnej szkoły tzn. na 

korytarzu, w szatni, w świetlicy, w bibliotece. 

14. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń może mieć osłonięty nos i usta. 

15. W celu zapewnienia szybciej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice 

winni podać aktualne numery telefonów. 


