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Organizacja zajęć w Szkole podstawowej nr 20 w Gdyni na rok szkolny 2020/2021 

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 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 przepi-

sów prawa dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej. 

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk 

i zasłaniania ust i nosa.  

4. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci ograniczają swoje  przebywanie 

w szkole do przedsionka szkoły, przy jednoczesnym zachowaniu zasad związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (dystans społeczny, osłonięcie ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Osoby z zewnątrz mogą przebywać w szkole tylko w przypadkach uzasadnionych. 

Obowiązuje te osoby wcześniejsze umówienie się na spotkanie drogą telefoniczną lub 

mailową, a przy wejściu do szkoły obowiązuje osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk.   

6. Uczeń przebywający w szkole korzystający z przestrzeni wspólnych ma obowiązek 

osłaniania ust i nosa. Uczeń zwolniony jest z obowiązku osłaniania ust  i nosa podczas 

zajęć lekcyjnych, kiedy przebywa z nauczycielem w sali lekcyjnej. 

7.  Uczeń przebywający w szkole ma obowiązek dbania o czystość rąk (dezynfekcja 

przed wejściem do szkoły, regularne mycie wodą i mydłem), o ochronę podczas 

kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

10. Działania podejmowane przez szkołę w celu utrzymania zasad higieny:  

• Instrukcja użycia i umożliwienie korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

• Zapewnienie pojemników do wyrzucania masek lub jednorazowych rękawic. 

• Usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do  przedmiotów znajdujących 

się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

• Dezynfekowanie wykorzystywanych podczas zajęć przyborów do ćwiczeń. 

• Codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji pomieszczeń dodatkowych – poręczy, klamek 

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, włączników.  
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• Wyłączenie źródełek wody pitnej. 

• Wietrzenie sal, części wspólnych co najmniej raz na godzinę.  

11. Działania podejmowane przez szkołę w celu ograniczenia możliwości  gromadzenia 

się uczniów.  

• Zadbanie, by uczniowie, jak najrzadziej zmieniali salę lekcyjną w dniu nauki. 

• Zminimalizowanie kontaktów uczniowskich do grupy klasowej. 

• Odwołanie organizowania wyjść i wycieczek klasowych. 

• Organizowanie, w miarę możliwości, zajęć na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły i korzystanie z boiska szkolnego. 

• Ustalenie planu i zasad spędzania przerw międzylekcyjnych ze wskazaniem 

miejsca dla danej klasy. 

• Uwzględnienie w regulaminie świetlicy szkolnej zapisów dotyczących 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. 

• Ustalenie zasad korzystania z biblioteki szkolnej. 

• Ustalenie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i organizowania obiadów. 

• Ustalenie procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia  

u pracownika lub ucznia. 

• Ustalenie zasad korzystania z szatni, wchodzenia i wychodzenia uczniów 

ze szkoły. 

• Wyłączenie dzwonków. 
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DODATKOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE: 

PRZYCHODZENIE DO SZKOŁY: 

• Wszyscy uczniowie, którzy rozpoczynają lekcje od pierwszej godziny lekcyjnej, 

przychodzą do szkoły w odstępach czasowych w zależności od sali, w której  

rozpoczynają lekcję wg poniższego harmonogramu: 

 

Nr sali  

lekcyjnej 

Godzina  

wejścia 

 Nr sali  

lekcyjnej 

Godzina  

wejścia 

20 7.30 – 7.45 21 7.45 – 7.55 

22 7.30 – 7.45 23 7.45 – 7.55 

24 7.30 – 7.45 29 7.45 – 7.55 

26 7.30 – 7.45 33 7.45 – 7.55 

30 7.30 – 7.45 9 7.45 – 7.55 

32 7.30 – 7.45 7 7.45 – 7.55 

34 7.30 – 7.45 2 7.45 – 7.55 

1 7.30 – 7.45 4 7.45 – 8:00 

3 7.30 – 7.45 6 7.45 – 8:00 

5 7.30 – 7.45   

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wchodzą do szatni bez ustalonych godzin.   

• Uczniowie po wejściu do szkoły i skorzystaniu z szatni udają się bezzwłocznie 

do swoich sal. 

• Uczniowie klas I przed rozpoczęciem zajęć odbierani są przez nauczycieli w 

umówioym miejscu.  

PRZERWY: 

• Uczniowie spędzają przerwy w salach lub w wyznaczonej strefie pod opieką 

nauczyciela.  

• Uczniowie klas 4-8 przed końcem przerwy,   którzy   kontynuują  lekcję  w   tej    

samej  sali, opuszczają  ją z nauczycielem zachowując zasady bezpieczeństwa 

sanitarnego (osłona ust i nosa)i czekają na kolejną lekcję przed salą stojąc ustawieni w 

pary.  

• Uczniowie klas 4-8, którzy mają lekcję w innej sali przechodzą na koleją lekcję 

stosując zasady bezpieczeństwa sanitarnego i dystans społeczny.  
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• Uczniowie na korytarzu nie spożywają posiłków. Śniadanie spożywają podczas 

przerw tylko w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich zasad higienicznych. 

• Podczas przerw należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami i pozostać w sali lub wyznaczonej strefie na korytarzu według 

wskazówek nauczyciela. 

• Do stołówki uczniowie klas 4-8 wychodzą według ustalonego grafiku zachowując 

zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Bezpośrednio po obiedzie udają się do swojej sali 

lekcyjnej. 

• Uczniowie klas 1-3 spożywają obiady w salach lekcyjnych.  

• Nauczyciele po zakończonych lekcjach odprowadzają uczniów do szatni lub świetlicy. 

 

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: 

• Uczniowie zobowiązani są do przygotowania się na zajęcia wychowania fizycznego 

z dostosowaniem stroju do warunków atmosferycznych. 

 

PRACOWNIE KOMPUTEROWE: 

• Uczniowie są zobowiązani do noszenie rękawiczek podczas korzystania 

z komputerów. 

 

BIBLIOTEKA: 

• Książki podaje bibliotekarz, uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek. 

• Podczas wypożyczania książek czytelnicy muszą osłaniać usta i nos, a przy ladzie 

czytelniczej ustawiać się jeden za drugim. 

• Ograniczenie korzystania z kącika czytelniczego (korzystanie z miejsc przy stolikach 

w godzinach otwarcia biblioteki z wyłączeniem przerw, jednocześnie do  4 uczniów). 

W wyjątkowych przypadkach, kiedy uczniowie chodzą do tej samej  klasy, liczba 

uczniów korzystających z kącika czytelniczego może zostać zwiększona do ośmiu. 

• Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, są zapisywani w zeszycie czytelni 

i do momentu zajęcia miejsca przy stoliku mają zasłonięte usta i nos.  

• Rekomenduje się korzystanie z biblioteki za pośrednictwem klasowych łączników. 

• Rekomenduje się korzystanie z biblioteki uczniom klas 1-3 podczas lekcji 

(nie podczas przerw), w celu ograniczenia kontaktu z uczniami klas 4-8. 

• Nakłada się trzydniową kwarantannę na zbiory wykorzystywane w czytelni i książki 

zwracane do biblioteki. (W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia 

koronawirusem wśród osób mających kontakt ze zbiorami, biblioteka będzie podlegać 

kwarantannie wg wskazań Sanepidu). 
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• Przy zamawianiu większej ilości książek rekomenduje się zamawianie ich drogą 

mailową na adres biblioteka@sp20gdynia.pl 

 

ŚWIETLICA: 

REKOMENDUJE SIĘ, ABY ZAPISYWAĆ DZIECI DO ŚWIETLICY TYLKO, GDY JEST 

TO NIEZBĘDNE 

• Przed wejściem do sali świetlicy dziecko myje lub dezynfekuje ręce oraz zobowiązane 

jest do osłonięcia ust i nosa. Uczeń zdejmuje osłonę z twarzy po zapisaniu się na listę 

obecności u nauczyciela świetlicy. 

• Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy,  ma obowiązek zgłosić jego odbiór poprzez 

kontakt telefoniczny z nauczycielem świetlicy na numer +48 573 006 706 (z własnego 

aparatu telefonicznego) lub bezpośrednio w portierni pracownikowi obsługi.  

STOŁÓWKA: 

• Uczniowie udają się do stołówki według wyznaczonego harmonogramu dostępnego 

na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do stołówki. 

• Uczniowie oczekujący na wejście do stołówki szkolnej ustawiają się klasami. 

• Przed wejściem na stołówkę obowiązuje mycie lub dezynfekcja rąk.  

• Uczniowie odsłaniają usta i nos podczas spożywania posiłków. 

• Uczniowie posiłki spożywają w wyznaczonych przez kierownika stołówki miejscach.  

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia 

• W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych 

(kaszel, duszności, gorączka) lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel 

odizolowuje ucznia, zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje 

telefonicznie rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

• Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką w wyznaczonym miejscu do czasu 

przybycia rodziców. Rodzice odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku. 

• W przypadku stwierdzenia u uczniakoronawirusarodzice są zobowiązani niezwłocznie 

powiadomić dyrektora o tym fakcie. 

• Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu ustalenia dalszego postępowania. 
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Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u pracownika Szkoły 

• W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. 

• W przypadku stwierdzenia koronawirusa pracownik jest zobowiązani niezwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły o tym fakcie. 

• Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu ustalenia dalszego postępowania. 

  

 

 

 


