
Wytyczne Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu  

związane z pandemią Covid-19  

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

w klasach I – III 

(od 18 stycznia 2021) 

1. Informacje ogólne: 

a) do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz 

gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych, 

b) wg wytycznych WO mamy prawo oczekiwać zaświadczeń 

lekarskich od alergików, bez zaświadczenia dzieci kaszlące 

lub kichające należy traktować jako potencjalnie 

niebezpieczne czyli zakażone, 

c) uczniowie mogą być przyprowadzeni do szkoły i z niej 

odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcje dróg oddechowych, 

d) osoby z zewnątrz (rodzice, opiekunowie) załatwiający 

sprawy w sekretariacie lub kontaktujący się z nauczycielem 

zobowiązani są do stosowania środków ochronnych 

(dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa, odpowiedni dystans) na 

terenie szkoły, 

e) indywidualne kontakty bezpośrednie rodziców/opiekunów 

z nauczycielami - należy wcześniej ustalić dzień i godzinę 

spotkania poprzez dziennik Librus, zgłosić woźnej. Zaleca 

się kontakt telefoniczny bądź e-mailowy zamiast spotkań 

bezpośrednich, 



f) wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu (odległość 

minimum 1,5 m) między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, 

g) w celu szybkiego i skutecznego kontaktu z opiekunami 

ucznia wychowawcy są zobowiązani dostarczyć do 

sekretariatu wykaz uczniów wraz z numerami telefonów do 

opiekunów (co najmniej dwa kontakty do jednego ucznia – 

rodzice, mogą być numery również do rodzeństwa, 

dziadków), 

h) na terenie szkoły wyznaczono salę 02 jako tzw. izolatorium 

– pomieszczenie przeznaczone dla osób z objawami 

choroby, 

i) jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy 

mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 02) 

i niezwłocznie powiadomić rodziców, opiekunów 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (wskazany 

własny środek transportu). W sytuacji objawów 

chorobowych obowiązuje dystans minimum 2 m, 

j) w celu zminimalizowania kontaktów między uczniami 

i stworzenie możliwości trzymania dystansu społecznego, 

wprowadza się: 

- uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem 

głównym (uczniowie klas VIII – wejście D - od strony 

boiska – konsultacje), 

- uczeń wchodzi do szkoły w maseczce,  

- lekcje odbywają się dwuzmianowo, przesunięcia dla 

części klas rozpoczęcia i zakończenia lekcji o 10 minut, 

- każda klasa ma wyznaczony harmonogram dnia (godziny 

przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, miejsce 



spędzania przerw, czas korzystania ze stołówki, wyjścia 

na boisko szkolne), 

- uczniowie poszczególnych klas przebywają tylko 

w wyznaczonych dla danej klasy miejscach - sale 

lekcyjne, wyznaczony teren do spędzania przerw, toalety,  

- uczniowie przebywający w przestrzeni ogólnodostępnej 

(korytarz, toaleta itp.) zasłaniają nos i usta – maska lub 

przyłbica, 

- zakaz wchodzenia ucznia do Sali innej klasy, 

- nie działa sklepik szkolny, 

- stołówka szkolna jest otwarta tylko podczas wydawania 

obiadu, 

- biblioteka szkolna działa według zasad opisanych 

w pkt. 5, 

- lekcje w-f: należy ograniczyć gry kontaktowe, jedna 

lekcja w sali gimnastycznej, dwie  lekcje – boisko, spacer 

- informatyka – sala 111 (po każdej lekcji dezynfekcja, 

wietrzenie),  

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 

ucznia lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi miedzy sobą, 

- uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów, 

k) dezynfekcja sal i sprzętu, wietrzenie sal (co godzinę) – wg 

wytycznych MEN, MZ i GIS, 

l) uczniowie klas I-III mający lekcje na parterze – korzystają 

z szatni szkolnej (nowe przydzielenie boksów), uczniowie 

mający lekcje w salach 16 i 17 – szatnie w salach: 15 

i korekcyjnej, 



m) rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko 

w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania 

w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej, 

wskazane jest aby uczniowie posiadali swój płyn do 

dezynfekcji rąk, 

n) wskazane jest częste mycie rąk (niezwłocznie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety), 

o) w szkole obowiązują regulaminy dostosowane do zaistniałej 

sytuacji związanej z COVID-19 (świetlicy, stołówki, 

biblioteki, pokoju nauczycielskiego, sali gimnastycznej, 

szatni, regulamin zdalnego nauczania itp.), 

p) wydłuża się co najmniej o jeden tydzień czas sprawdzania 

prac pisemnych uczniów (prace muszą przejść kwarantannę 

przed i po sprawdzeniu), 

q) w szkole nie będą odbywały się apele czy inne uroczystości 

związane z gromadzeniem się dużej liczby uczniów 

z różnych klas. Wszelkie święta, rocznice będą omawiane 

podczas lekcji w klasie przez  nauczycieli, nie organizuje się 

wycieczek szkolnych (z wyjątkiem spacerów), 

r) nauczanie indywidualne – może odbywać się w formie 

zdalnej, ale musi to zaznaczyć lekarz a później poradnia 

pp w orzeczeniu, 

s) przed lekcjami rodzice przyprowadzają dzieci przed główne 

wejście do szkoły zgodnie z planem lekcji, uczniowie 

wchodzą do szkoły samodzielnie zgodnie z planem lekcji, 

udają się do szatni, a następnie bezpośrednio idą do swojej 

sali lekcyjnej, 



t) po lekcjach nauczyciel kończący z dziećmi lekcje 

wyprowadza je przed główne wejście szkoły, tam dzieci są 

odbierane przez opiekunów, 

u) obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców/opiekunów na teren 

szkoły (dotyczy przyprowadzania i odbierania dzieci). 

 

2. Organizacja lekcji klas I – III: 

 

a) lekcje dla uczniów klas I – III odbywają się w salach 

lekcyjnych na parterze szkoły oraz salach numer 16 i 17 

(pierwsze piętro), 

b) do każdej sali lekcyjnej przypisane są dwie klasy lub jedna 

klasa, 

c) lekcje odbywają się dwuzmianowo tj. - dwa dni rano i trzy 

dni po południu lub odwrotnie, 

d) zajęcia wychowania fizycznego: 1 godz. w sali 

gimnastycznej, dwie godziny są na bieżąco planowane przez 

nauczyciela (boisko, spacer lub ćw. korekcyjne w auli 

szkolnej, sali gimnastycznej czy wyznaczonym miejscu dla 

danej klasy), 

e) zajęcia informatyczne odbywać się będą w sali 111, 

f) po pobycie danej klasy w sali nastąpi dezynfekcja stołów, 

krzeseł itp. oraz wietrzenie sali, 

g) w każdej sali jest płyn do dezynfekcji rąk, 

h) wskazane jest aby uczniowie posiadali swój płyn do 

dezynfekcji rąk, maseczkę, w której poruszają się po 

budynku szkolnym ( poza salą lekcyjną ) oraz maseczkę 

zapasową w tornistrze, 

i) w trakcie zajęć szkolnych uczniowie korzystają wyłącznie 

ze swoich własnych przyborów szkolnych, 



j) podczas lekcji jest zaplanowana jedna przerwa na boisku 

szkolnym oraz przerwy w wyznaczonych miejscach dla 

danej klasy (co 45 minut, wówczas nastąpi wietrzenie sal 

lekcyjnych), 

k) do szkoły uczęszczają dzieci bez żadnych objawów 

chorobowych (np.: katar, kaszel, gorączka), 

l) w przypadku zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia 

lub zauważenia objawów chorobowych u dziecka przez 

nauczyciela dziecko zostaje skierowane do izolatorium, 

a rodzice zostają telefonicznie powiadomieni o konieczności 

natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły. 

 

3. Organizacja świetlicy szkolnej: 

 

a) zajęcia świetlicowe odbywają się w co najmniej dwóch 

salach: sala świetlicowa, sala 0 (dodatkowo - sala 

gimnastyki korekcyjnej,  aula szkolna, sala gimnastyczna), 

b) do każdej sali jest przypisana stała grupa uczniów, 

c) w miarę możliwości nauczyciel świetlicy opiekuje się 

określoną grupą uczniów, 

d) uczniowie podczas zajęć świetlicowych mogą przebywać na 

boisku szkolnym i placu zabaw, 

e) na boisku szkolnym dzieci z poszczególnych grup nie 

mieszają się, przebywają w różnych miejscach boiska 

wyznaczonych przez nauczycieli świetlicy,  

f) dzieci uczęszczające do świetlicy wchodzą na teren szkoły 

głównym wejściem samodzielnie (bez opiekuna),  

g) w trakcie wejścia do szkoły dzieci są pod opieką szkolnej 

woźnej, a następnie udają się do wyznaczonej świetlicy; 



podobnie odbywa się opuszczanie świetlicy, a rodzice 

oczekują na dziecko przed budynkiem szkoły. 

 

4. Funkcjonowanie stołówki szkolnej: 

a) stołówka szkolna jest zamknięta z wyjątkiem czasu 

spożywania obiadów, 

b) nie działa sklepik szkolny, 

c) wydawanie obiadów dla dzieci klas I – III organizuje 

świetlica szkolna – ustala grupy i godziny spożywania 

posiłku ( wg określonego harmonogramu od godz. 12.00), 

d) w stołówce po każdej grupie nastąpi dezynfekcja 

i wietrzenie, 

e) przed spożywaniem posiłku należy umyć ręce, 

f) opłaty za obiad pobiera firma cateringowa – przelewy 

internetowe (dokładne informacje są w dzienniku Librus). 

5. Organizacja pracy biblioteki szkolnej: 

 

a) pomieszczenie biblioteki szkolnej jest niedostępne dla 

uczniów – nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, 

czytelnia oraz stanowiska komputerowe są wyłączone 

z użytkowania, 

b) wypożyczenia i zwroty odbywają się przy wejściu do 

biblioteki według ustalonego planu dla klas, 

c) wszystkie materiały zwracane do biblioteki podlegają 

kwarantannie, 

d) szczegółowe zasady działania biblioteki w czasie epidemii są 

opisane w regulaminie działania biblioteki szkolnej. 

 


