
 

Ogólne zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu od 1 września 2020 r. 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 

374) oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS z 02.08.2021r. dla szkół podstawowych                                        

i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny. 

 

Ogólne zasady: 

+ Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów 

w określonych grupach wiekowych. 

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona 

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu. 

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni 

wolne od zajęć. 
 

 

 

1. Uczniowie, którzy nie korzystają rano ze świetlicy przychodzą do szkoły nie 

wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem  planowanych zajęć lekcyjnych w danym 

dniu. 

2. 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. 

3. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem B (od strony boiska), Po 

lekcjach wychowawca odprowadza uczniów do wejścia A główne wejście do 

szkoły 

4. Uczniowie kl. IV-VII wejściem A główne wejście do szkoły. 

5. Przy wejściu do szkoły uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji 

i obsługi dezynfekują ręce. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania 

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

 



7. 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 lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

8. W przestrzeni wspólnej szkoły uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji 

i obsługi zobowiązani są do noszenia maseczki. 

9. W miarę możliwości poszczególnym oddziałom klasowym zostaje przypisana stała 

sala lekcyjna w której uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach lekcyjnych za 

wyjątkiem lekcji wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. 

10. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele: 

11. Odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,  

• pozostawiona wolna ławka w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

• przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

• w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów, 

12. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

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

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

14. Wietrzenie sal odbywać się będzie co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 

i podczas przerwy. 

15. Duże przerwy uczniowie spędzaj…ą na boisku szkolnym. Tylko przy wyjątkowo 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych pozostają w szkole. Przerwy krótki 

spędzają w szkole w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu. 

16. Możliwe jest organizowanie wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, 

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

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

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

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości 

w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki (Zasady 

funkcjonowania świetlicy szkolnej stanowią osobny załącznik nr 1) 

19. Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom wody 

wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS 

https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-

zrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty. 
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