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                  ORGANIZACJA PRACY KLAS I - III  

                               W PEŁNYM REŻIMIE SANITARNYM DLA SZKOŁY                      

PODSTAWOWEJ NR 8 W KRAKOWIE 

             OD 18 STYCZNIA 2021 R.  

 

(Uzupełnienie obowiązującej procedury otwarcia szkół od 1 września 2020 r na podstawie 

wytycznych GIS, MEiN, MZ z dnia 11 stycznia 2021 r.). 

 

§ 1 

 

1. Szkoła pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem 

zajęć. 

3. W Szkole wprowadza się w miarę możliwości, ustalone godziny i wskazuje się wejścia 

do budynku szkoły dla klas, celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się 

uczniów po szkole:  

- klasy I wchodzą wejściem głównym,  

- klasy II i III wchodzą wejściem od strony parkingu ul. Goszczyńskiego 44. Każda klasa 

ma wyznaczony boks szatniowy tylko do własnego użytku. 

4. 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 

 

1. Dzieci klas I-III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. W Szkole wyznacza się określoną strefę przy wejściu głównym, w której mogą przebywać 

rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz 

zachowując następujące zasady: 

1) 1 rodzic z dzieckiem; 

2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m; 

3) zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m; 

4) 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)  rodzice przyprowadzając dzieci mogą wejść jedynie za pierwsze drzwi, nie mogą 

wchodzić na teren szkoły. Do szatni klasy dziecko przechodzi samodzielnie, gdzie 

zostawia odzież wierzchnią i udaje się: 

- klasy I na sale gimnastyczną gdzie oczekuje na nich wychowawca, 
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- klasy II i III idą samodzielnie do wyznaczonych sal lekcyjnych gdzie czekają na nich 

wychowawcy klas; 

6) rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z dyrektorem lub wychowawcą klasy.  

7) dzieci przebywające na świetlicy szkolnej odbierane są po zgłoszeniu tego faktu 

domofonem do wychowawcy świetlicy, po okazaniu dokumentu tożsamości 

nauczycielowi w głównej świetlicy (dolnej). Numery domofonu do odpowiedniej 

sali: 

I a - sala 9 – wcisnąć przycisk 9 

I b - sala 6 – wcisnąć przycisk 6 

I c - sala 5 – wcisnąć przycisk 5 

II a - sala 10 – wcisnąć przycisk 10 

II b - sala 11 – wcisnąć przycisk 11 

III a - duża świetlica 

III b - sala 12 – wcisnąć przycisk 12 

III c - duża świetlica 

4. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym 

obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do szkoły. 

Obowiązkowo należy założyć maseczkę/ przyłbicę do momentu wejścia do sali lekcyjnej.  

5. Uczniowie i pracownicy poruszając się po przestrzeniach wspólnych zobowiązani są do 

noszenia maseczek/ przyłbic, zwłaszcza w czasie przerwy międzylekcyjnych.  

6. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych 

zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, 

korytarze, stołówka szkolna. 

7. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania 

bezpiecznego dystansu.  

8. Opuszczając jednostkę dziecko samodzielnie schodzi do rodzica/osoby upoważnionej, 

który oczekuje w wyznaczonej strefie. 

 

§ 3 

 

1. Zajęcia dla danego oddziału klasy odbywają się w wyznaczonych i stałych salach 

lekcyjnych, do których nikt już nie wchodzi poza personelem sprzątającym (wyjątek 

informatyka i lekcje wf ). 

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

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

3. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

4. Po powrocie do sal lekcyjnych dzieci klas I - III korzystających z toalet nauczyciel 

dopilnuje, by uczeń umył ręce wodą z mydłem. 

5. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,  

z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
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§ 4 

 

1. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy 

wietrzyć krzyżowo, otwierając okna naprzeciwko siebie lub położone naprzeciwko okna 

lub drzwi. Okna i drzwi należy otwierać na całą szerokość, gdyż samo ich uchylenie nie 

jest wystarczające do uzyskania skutecznej wymiany powietrza.  

2. Wietrzenie pomieszczeń należy przeprowadzać podczas każdej przerwy międzylekcyjnej. 

Pożądane jest także 3-5 min. wietrzenie w połowie każdej 45 min. godziny lekcyjnej. Aby 

nie powodować dyskomfortu dzieci można zalecić chwilowe zakrycie się szalem lub 

założenie swetra.  

3. Zaleca się intensywne, trwające co najmniej 15 min wietrzenie pomieszczeń sal przed 

wejściem uczniów do klasy i rozpoczęciem zajęć. 

4. Korzystne jest dodatkowe 5. minutowe wietrzenie sal po zakończonych ostatnich 

zajęciach dnia, gdyż bioaerozol nie opadnie na powierzchnie.  

5. Odwołując się do zasady pierwszeństwa ochrony przed większym zagrożeniem, 

wietrzenie pomieszczeń klas szkolnych należy utrzymać także w przypadku 

umiarkowanie podwyższonych stężeń PM10 w powietrzu, nie przekraczających znacząco 

poziomu informowania (poza sytuacjami przekroczeń norm dopuszczalnych prawem). 

6.  W każdej sali lekcyjnej zalecane jest włączenie oczyszczaczy powietrza w trakcie zajęć, 

a po zakończonych lekcjach ich ozonowanie.  

 

§ 5 

 

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

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 14) lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

 

§ 6 

 

1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły lub 

wychowawcy) wchodząc do szkoły jest zobowiązana: 

1) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do 

szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych; 

2) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica); 

3) do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz 

przestrzegania zasad przebywania w nich. 

3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, 
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kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę 

ciała  37,5 ° C. 

4. W przypadku zauważenia  u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany 

jest pomiar temperatury - termometrem bezdotykowym 

5. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda 

wyrażana jest na piśmie, na cały rok szkolny 2020/2021. 

6. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów. 

7. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami 

lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy 

mają ku temu uzasadniony powód i  za zgodą kierownictwa szkoły lub wychowawcy. 

 

§ 7 

 

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych, w grupach uczniów z danej klasy 

oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do 

bieżącej nauki. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą 

z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

§ 8 

 

Stołówka szkolna funkcjonuje bez zmian. 


