
Procedura organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie w trakcie 

Lato w mieście  

• W grupie może przebywać do 12 uczniów. Przy określaniu liczby uczniów w grupie 

należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

• W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

• Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

• Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 osobę (uczniów i nauczycieli)*. 

• * Do przestrzeni tej nie wlicza się /pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - 

np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać 

łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 

uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

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

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

• W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m 

(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

• Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

• Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w odstępach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

• Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

• Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku). 

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

• Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

• Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć. 

• Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Wszyscy pracownicy 

szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.   

• Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 



rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. 

 

 


