
Organizacja zajęć w szkole 

Oddział specjalny 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce korzystając z płynu 

do dezynfekcji rąk. 

 

4. Opiekun odprowadzający dziecko może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując 

zasady: 

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 

b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

 

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

 

6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 



 

8. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

  

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. Zaleca się witanie bez podawania rąk.  

 

10. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.  

 

 

11. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej  stałej Sali. 

 

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

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

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 

14. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

 

15. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 

 

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

 

17. Uczniowie korzystają  z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły 

w ramach lekcji wychowanie fizyczne lub podczas zajęć, gdy jest przydzielony nauczyciel 

współorganizujący proces kształcenia.  

 

18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych  należy czyścić lub 

dezynfekować. 

 

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku, 

gdy uczeń posiada taką rzecz należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek 

innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

20. Uczniowie korzystają z toalety w trakcie zajęć lekcyjnych, za zgodą nauczyciela.  

 

21. Uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą na korytarz podczas przerw śródlekcyjnych, 

zachowując ciszę i nie przeszkadzają w prowadzeniu zajęć innym klasom.  

 



22. Uczniowie spożywają posiłki przyniesione z domu podczas przerw, na swoim stoliku. Przed 

przystąpieniem do jedzenia obowiązkowo myją ręce.  

 

23. Na obiad do stołówki szkolnej uczniowie udają się pod opieką nauczyciela w trakcie zajęć 

lekcyjnych, w ramach przedmiotu zajęcia rozwijające kreatywność.  

 

24. Zabrania się wchodzenia do oddziału innym dzieciom, chyba, że uczeń czeka na nauczyciela 

rewalidacji, wówczas w uzasadnionych przypadkach czeka w klasie w wydzielonym miejscu, z 

zachowaniem zasad sanitarnych.  
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