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Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Gdańsku 

 

Zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze stanem pandemii 
 Uczniowie Pracownicy szkoły Rodzice 

Świetlica poranna (7.00-7.45) 

Przychodzą do budynku D (filia) w 
maseczkach. Przy wejściu do 
budynku dezynfekują dłonie, a 
nauczyciel świetlicy mierzy 
temperaturę. Następnie wchodzą do 
pomieszczenia świetlicy i tam 
spędzają czas do godz. 7.45, po czym 
z nauczycielem przechodzą do 
budynku A (w maseczkach). 

Wchodząc do budynku dezynfekuje 
dłonie, wpuszcza uczniów do 
pomieszczenia w założonej 
maseczce, organizuje zajęcia 
świetlicowe wg ustalonego 
harmonogramu. O godz. 7.45 
prowadzi grupę uczniów do budynku 
A 

Przed wyjściem z domu do szkoły 
sprawdzają stan zdrowia dziecka. Do 
szkoły mogą uczęszczać wyłącznie 
dzieci bez objawów chorobowych, 
sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. Odprowadzając dzieci 
do szkoły nie wchodzą do budynku 
szkoły. 

Przed rozpoczęciem zajęć 

Wchodząc do budynku (A, B, C) 
dezynfekują dłonie, a pracownik 
szkoły mierzy temperaturę. 
Następnie przechodzą do swojej 
szatni, przebierają się i wchodzą do 
swojej klasy. Nie ma możliwości 
przemieszczania się uczniów 

Wchodząc do szkoły dezynfekują 
dłonie, mierzą temperaturę, 
wierzchnie odzienie zostawiają w 
szatni, udają się do wyznaczonych 
sal na zajęcia. Przed rozpoczęciem 
zajęć o godz. 8.00 prowadzą 
modlitwę w sali lekcyjnej wg 

Jak wyżej. 
 
Prosimy, aby uczniowie docierali do 
szkoły pomiędzy godz. 7.45 a 7.55 
(ze względu na pomiar temperatury  
i zachowanie bezpieczniej odległości 
czas wejścia do szkoły będzie 
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pomiędzy klasami. Uczniowie kl. 0-3 
są pod stałą opieką wychowawców. 
Maseczkę ochronną zdejmują z 
twarzy dopiero w sali lekcyjnej po 
zajęciu miejsca w swojej ławce.  

ustalonego schematu. wydłużony). 
 
Za prawidłową temperaturę ciała 
uznaje się wartość 36,6-37 st. C. 
Temperatura ciała w granicach 37,2-
37,5 st. C może mieć różne 
przyczyny, np. związane z 
problemami metabolicznymi, 
stresem, wysiłkiem fizycznym. Za 
stan podgorączkowy uznaje się 
temperaturę przekraczającą zwykłą 
temperaturę ciała, ale nie wyższą  niż 
38 st. C. Za gorączkę uznaje się 
temperaturę ciała 38 st. C oraz 
wyższą.  

W trakcie zajęć 
dydaktycznych/świetlicowych 

W sali lekcyjnej uczniowie nie muszą 
mieć założonych maseczek. 
Korzystają wyłącznie z własnych 
podręczników i przyborów. Nie ma 
możliwości korzystania z zabawek, 
pluszaków, gier, których nie można 
poddać dezynfekcji. 

Przed wejściem do kolejnej sali 
lekcyjnej dezynfekują dłonie. 
Następnie dostępnym środkiem 
dezynfekuje biurko i klawiaturę 
komputera. 
Zwraca uwagę, aby podczas przejść 
przez korytarze, dojazdów 
autokarem oraz podczas Mszy św. w 
kościele wszyscy uczniowie mieli 
zasłonięte usta i nos. 
 

Nie przebywają w budynkach szkoły. 

W czasie przerw 
międzylekcyjnych 

Każda klasa wychodzi na przerwę 
indywidualnie. Jeżeli jest możliwość 
wyjścia na świeże powietrze, klasy 
wychodzą indywidualnie i zajmują 
przeznaczone dla nich strefy. Nie ma 
możliwości kontaktu uczniów 
pomiędzy klasami. W razie 

Wietrzy salę lekcyjną. Pełni w 
wyznaczonym miejscu dyżur. Zwraca 
baczną uwagę, aby uczniowie nie 
kontaktowali się pomiędzy klasami. 
Prowadząc dyżur na zewnątrz, 
zwraca uwagę, aby uczniowie 
przebywali w wyznaczonej dla 

Nie przebywają na terenie szkoły. 
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niepogody istnieje możliwość 
korzystania z sali gimnastycznej na 
określonych przez nauczyciela 
zasadach. Po powrocie z przerwy 
uczniowie obowiązkowo myją  
dłonie. 

poszczególnych klas strefie. Dba o 
to, aby uczniowie po zakończonej 
przerwie wchodząc do budynku 
szkoły, umyli dłonie z użyciem mydła 
i ciepłej wody. 

Po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych/dodatkowych/ 

świetlicowych 

Po zakończeniu zajęć uczniowie 
niezwłocznie udają się do domu. 
Uczniowie oczekujący na zajęcia 
dodatkowe obowiązkowo 
przebywają w swojej sali. 

Dba, aby uczniowie pozostawili 
porządek w sali lekcyjnej. Po 
zakończeniu ostatniej lekcji dla danej 
klasy żaden przedmiot ucznia nie 
może znajdować się na jego stoliku.  

Uprawniony opiekun ucznia odbiera 
dziecko przy drzwiach wejściowych 
budynku A. 

Spożywanie posiłków 

Uczniowie spożywają posiłek w sali 
lekcyjnej. Przed spożyciem 
obowiązkowo myją dłonie, obiad 
jedzą tak, aby nie zabrudzić stolika. 
Uczniowie klas 4-8 resztki wyrzucają 
do przygotowanego pojemnika,  
a jednorazowe naczynia i sztućce 
wrzucają do worka. Dzieciom z klas 
0-3 pomagają pracownicy. Starsi 
uczniowie wykonują tę czynność 
sami 

Odbierają porcje obiadowe dla danej 
klasy i przekazują je uczniom. 
Zwracają uwagę, aby wszyscy 
uczniowie umyli dłonie przed 
posiłkiem. 
W klasach 0-3 dezynfekują stoliki 
uczniów przed i po posiłku.  

Ze względów bezpieczeństwa 
prosimy, aby uczniom z klas 0-3 
zamawiać tylko drugie danie oraz 
podwieczorek. 

 


