
Organizacja zajęć  

w Szkole Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie 

dla uczniów klas 1 - 3 od 18.01.2021 r. 

 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

 

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  

(m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą 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). 

 

4. 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. 

 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli 

szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 



między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca 

do domu. 

 

6. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni udostępniono 

uczniom co drugi boks, aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy. 

 

7. Uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie z obowiązującym planem 

lekcji.  

 

8. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczniowie mają do dyspozycji własny 

stolik (siedzą pojedynczo). 

 

9. Uczniowie klasy pierwszej mają swoją klasę na parterze, uczniowie klasy drugiej 

na pierwszym piętrze a uczniowie klasy trzeciej na drugim piętrze. 

 

10. Uczniowie klasy pierwszej wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej. 

W łączniku sali gimnastycznej znajduje się strefa dla  rodzica  oczekującego na 

odbiór dziecka. 

 

11. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej wchodzą do szkoły wejściem głównym.  

W łączniku pomiędzy „starą szkołą a nową” znajduje się strefa dla rodzica 

oczekującego na odbiór dziecka. 

 

12. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna dla dzieci uczęszczających na świetlicę  

z obowiązującymi dotychczas zasadami organizacji pracy szkoły. 

 

 

 

                                                                                                  dyrektor szkoły 

mgr Ryszard Szczudło 

 

 


