
Aneks nr 3 opracowany na podstawie   

 Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych Z dnia 11.01.2021r. 

Organizacja pracy szkoły  w ramach powrotu klas I -III do nauki stacjonarnej uwzględnia 
procedury  zawarte w „Wewnątrzszkolnych Procedurach Zapewnienia Bezpiecznego 
Funkcjonowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Mikołaja Reja w Radomiu w okresie od 1 września 2020r. w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19”, w tym w zakresie: 

1. organizacji zajęć w szkole, 

2. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

3. gastronomii, 

4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia . 
              

Organizacja pracy szkoły uwzględnia również „Wewnątrzszkolne procedury zapewnienia 
bezpieczeństwa funkcjonowania w PSP nr 22 Radomiu w strefie żółtej/czerwonej”. 

 

Z dniem 18.01.2021 zostaje dopisany punkt: 

XI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE DLA KLAS I -III. 

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/rodziców 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.Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym oraz instrukcja 

użycia tego środka. Wchodzący do budynku zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

4.Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego. W  miejscach wspólnie 

użytkowanych na korytarzach w szatni oraz  podczas zajęć lekcyjnych czy  w świetlicy  szkolnej w 

przypadku braku możliwości zachowania  dystansu obowiązuje osłona usta i nosa. 

5.Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 

6. Rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i 

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z 

aktualnymi przepisami prawa. 

7.Uczniowie wchodzą i wychodzą z  budynku szkoły  od ul. Glinianej lub od ul. Kruczej.  Po 

zdezynfekowaniu rąk i pomiarze temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika szkoły wchodzą 

do szatni. Przebierają się w wyznaczonych boksach. 

8.Nauczyciel odbiera klasę z szatni i przechodzi do wyznaczonej sali. 



9.Nauczyciel postępuje według ustalonego indywidualnego harmonogramu dla swojej klasy, 

uwzgledniającego, m.in.: korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki 

szkolnej. 

10.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. 

11. Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu pracy stacjonarnej,  

w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po 

zakończeniu tych zajęć należy umyć i zdezynfekować dotykane powierzchnie oraz dokładne 

wywietrzyć sale. 

12.Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do wyznaczonych koszy zaopatrzonych w 

instrukcję poprawnego nakładania i zdejmowania maseczki i rękawic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


