
Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 53/WD/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baranowie 
z dnia 17 sierpnia 2019/2020 

 

Procedura  

organizacji zajęć lekcyjnych 

w Szkole Podstawowej w Baranowie 

 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia 

uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na 

celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas w szatni szkolnej. 

4. Jeżeli jest to organizacyjnie możliwe poszczególnym klasom udostępnia się co 

drugi boks w szatni. 

5. Przydziela się następujące sale lekcyjne dla poszczególnych klas Szkoły 

Podstawowej w Baranowie: 

a) Sala 16- klasa I szkoły podstawowej; 

b) Sala 17- klasa III szkoły podstawowej; 

c) Sala 18- klasa VII szkoły podstawowej; 

d) Sala 19- klasa VIII szkoły podstawowej; 

e) Sala 20- klasa VI szkoły podstawowej; 

f) Sala 22- klasa V szkoły podstawowej. 

6. W sytuacjach szczególnych, w celu prawidłowej realizacji podstawy programowej 

w wykorzystaniem technologii TIK, istnieje możliwość przemieszczenia się danej 

klasy do sali informatycznej z zachowanie dystansu społecznego. 

7. W takiej sytuacji należy uprzednio uzyskać zgodę dyrektora szkoły i ustalić  

z osobami odpowiedzialnymi za dezynfekcję pomieszczenia przed rozpoczęciem 

zajęć. 



8. 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. 

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

10. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym 

powietrzu. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, 

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek 

i rzeczy. 

12. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m. 

13. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów 

przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

14. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa 

w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

15. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

 

§ 2 

Organizacja pracy biblioteki 

1. Godziny pracy biblioteki, zasady korzystania i szczegółowa organizacja 

funkcjonowania określona jest w odrębnym zarządzeniu Dyrektora Centrum 

Kultury KŁOBUK w Mikołajkach, dla którego Biblioteka Publiczno-Szkolna Miasta 

i Gminy Mikołajki Filia w Baranowie jest jednostką podległą. 


