
Załącznik 3

Procedury postępowania w czasie zajęć dydaktycznych 

i podczas przerw z uczniami kl. I-III

1. Zajęcia dydaktyczne klas I – III odbywają się na parterze oraz piwnica (klasa T2).
2. Do  szkoły   może  uczęszczać  wyłącznie  dziecko  całkowicie  zdrowe,  bez  objawów

chorobowych.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły żadnych niepotrzebnych

przedmiotów i zabawek.
4. Uczeń  do  szkoły  może  przynieść  przybory  i  podręczniki,  które  w czasie  zajęć  mają

znajdować  się  na  ławce  szkolnej  ucznia.  Uczeń  nie  może  wymieniać  się  pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

5. Nie ma możliwości zostawiania książek, kart pracy i innych przedmiotów w szkole.
6. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczce lub przyłbicy. Zaleca się, aby każdy uczeń

był wyposażony w chusteczki nawilżające do częstego wycierania rąk.
7. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły i wychodzą z niego wyłącznie wejściem przy

zajezdni autobusów.
8. Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  nie  wcześniej  niż  10  minut  przed  planowanym

rozpoczęciem zajęć ( z wyjątkiem dzieci dojeżdżających do szkoły autobusem) prosto do
klasy, w której odbywają się jego zajęcia.

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci  nie mogą wchodzić do szkoły.
10.Na czas stanu epidemii nie funkcjonuje szatnia szkolna. Ubranie wierzchnie zabieramy

ze sobą do klasy i zawieszamy na oparciu krzesła.
11.Uczniowie  mają  obowiązek  noszenia  maseczek  podczas  przerw  i  w  przypadku

poruszania się po szkole (w tym również podczas wyjścia do toalety).
12.Podczas  zajęć  lekcyjnych  uczeń,  który  siedzi  przy  stoliku   może ściągnąć  maseczkę

(przyłbice).
13.Sale lekcyjne są systematycznie wietrzone (co najmniej raz na godzinę).
14.Drzwi  od  klasy  otwiera  i  zamyka  nauczyciel  zachowując  wszystkie  dostępne  środki

ostrożności. 
15.Przejścia  klas  I-III  odbywają  się  po  przebytej  przerwie  w  założonych  maseczkach

(przyłbicach), zachowując dystans społeczny.
16.Dzieci  przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego

dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
17.Przerwy odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu:


