
 

 

Procedura pobytu  uczniów w sali dydaktycznej  
 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

zajęć nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły, wicedyrektora lub kierownika gospodarczego celem 

usunięcia lub zabezpieczenia usterki. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się  

w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić 

dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć nauczyciel prowadzący wietrzy salę,  

w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w co najmniej 

godzinnych odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.  

5. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych ma 

obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela. 

6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

7. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie 

są w stanie same ich rozwiązać. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do przypominania uczniom zasad warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz 

do egzekwowania przestrzegania tychże zasad przez uczniów. 

9. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie z boiska lub placu 

zabaw. 

10. Wykorzystywane podczas zajęć w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce 

dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez 

innego ucznia.  

11. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie 

czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły lub nauczyciel.  

12. Zabawki/pomoce dydaktyczne używane przez ucznia należy odkładać do przygotowanego 

pojemnika. Wszystkie przedmioty dezynfekowane będą na koniec dnia. 

13. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom 

ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem odpowiedniego dystansu od innych osób. 

Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali  

i  budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  

14. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 nauczyciel 

wdraża procedurę postępowania w razie stwierdzenia u ucznia zagrożenia zarażenia  

Covid 19. 
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