
Aneks do: 

Procedur zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu w czasie pandemii COVID-19 

Na podstawie: Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.stycznia 2021r. 

§1. 

pkt  5. - wykreślony 

pkt  6. otrzymuje brzmienie: 

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie  z aktualnymi przepisami prawa. 

 

pkt 15. otrzymuje brzmienie: 

W czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych pracownicy mają obowiązek korzystać z przyłbic lub 

maseczek jako formy ochrony. 

§3. 

pkt 25.  

Uczniowie klas 1-3 korzystają z oddzielnych toalet: 

a) klasy 1 a,b II piętro (na końcu korytarza) 

b) klasy 2 a,b,c  II piętro (przy klatce schodowej) 

c) klasy 3 a,b I piętro 

§4. 

pkt 30. otrzymuje brzmienie: 

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

W miarę możliwości uczniowie korzystają z możliwości spędzania przerw pod opieką wychowawcy na 

świeżym powietrzu. Jeśli nie jest to możliwe, uczniowie przebywają w wyznaczonych miejscach: 

a) klasy 1a, b- korytarz na II piętrze 

b) klasy 2 a,b,c- korytarz na I pietrze 

c) klasy III- korytarz na parterze lub łącznik. 

Harmonogram zajęć dla klas 1-3 stanowi załącznik nr 1 do aneksu 

pkt 41. 

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 

uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. 

park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

 

 



załącznik nr 1 do aneksu 

Harmonogram dnia dla klas 1-3 

lp Czynności 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 

1. Wejście do szkoły 755 755 745 745 745 730 730 

2. 
Rozpoczęcie 

zajęć 
Według planu lekcji 

3. Przerwy  Zgodnie z planem wychowawcy w ustalonym miejscu 

4. 
Zajęcia w 

świetlicy 

Gab. 303 Gab.303 Gab.304 Gab.304 Gab.304 Gab.315 Gab.315 

 


