
PROCEDURY COVID-19  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH 

1. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się według ściśle określonego harmonogramu. 

2. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, których rodzice wyrazili deklarację udziału dzieci 

w tych zajęciach. 

3. Uczniowie klas młodszych przyprowadzani są i odbierani przez rodzica/opiekuna 

oczekującego w wyznaczonej strefie. 

4. Należy uzyskać zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

5. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach szkolnych z zachowaniem zasad 

dystansu społecznego. 

7. Przy wejściu do sali, w miejscu dostępnym i widocznym dla uczniów, znajduje się 

dozownik ze środkiem dezynfekującym. Uczniowie  mają obowiązek dezynfekcji rąk 

przy wejściu do sali oraz każdorazowo w przypadku interakcji z innym uczniem lub 

nauczycielem. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia przypomina uczniom o zasadach higieny w związku z 

zagrożeniem zakażenia COVID-19 (dezynfekcja i mycie rąk, nie dotykanie okolic 

oczu, ust i nosa). 

9. Uczeń posiada własne przybory, podręczniki i pomoce, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. 

10. Uczeń nie powinien zabierać na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów np. kurtek. 

11. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

13. W trakcie zajęć należy ograniczyć aktywności oraz wykorzystanie pomocy, 

sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

14. W przypadku wykonywania doświadczeń zaleca się aby uczniowie byli raczej 

obserwatorami eksperymentu a nie aktywnymi asystentami. 

15. Osoba dokonująca zapisów na tablicy z użyciem kredy, gąbki lub pisaków zakłada 

jednorazowe rękawiczki. 

16. Zużyte rękawiczki wyrzucane są do specjalnie przygotowanych pojemników. 



17. Wszystkie pomoce dydaktyczne z którymi uczniowie mieli kontakt należy 

dezynfekować lub czyścić detergentem po przeprowadzonych zajęciach. Sprzęty 

których nie można zdezynfekować nie będą używane w trakcie zajęć.   

18. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do 

szybkiej komunikacji. 

W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego (strefa żółta): 

- Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje zasłanianie maseczką ust i nosa. 

- Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 

osobę. 

- W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 

ławka szkolna). 

Strefa czerwona - decyzja o kontynuacji zajęć w formie zdalnej pozostaje w kwestii 

Dyrektora szkoły.  

 

Opracował zespół: B. Nowald, A. Borecka, M. Ladowska, A. Kluska, A. Chochoł-Waskin 

Zespół sprawdzający: D. Sytek, E. Gzyl 

Zatwierdził: Dyrektor szkoły G. Kłysz  

 

 

 

 

 

 

 

 


