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1. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela,  
z którym mieli lekcję. 

2. Trzy minuty przed końcem przerwy uczniowie przechodzą do kolejnej sali 
lekcyjnej.  

3. W czasie przerwy nauczyciel pilnuje, aby sala  była wietrzona zarówno, gdy 
przebywają w niej uczniowie, jaki po ich wyjściu. 

4. W godzinach lekcji sale lekcyjne nie są zamykane na klucz (wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy nauczyciel z grupą wychodzi na zewnątrz). 

5. Zaleca się spędzanie przerw obiadowych na terenie wokół szkoły, pod opieką 
nauczyciela. Poszczególne klasy, przebywając  
w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu, zachowują dystans między sobą. 
Powrót do budynku szkoły powinien następować sukcesywnie – dbają o to 
nauczyciele. 

6. Zarówno w czasie przerw jaki i zajęć na zewnątrz budynku uczniów  
ani  nauczycieli nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

7. Uczniowie przebywający w częściach wspólnych budynku (korytarz, klatka 
schodowa, szatnia) są zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki/ 
przyłbicy. 

8. W czasie przerwy uczniowie są wypuszczani do toalety / nauczyciela specjalisty 
pojedynczo. 

9. Po skorzystaniu z toalety uczniowie bezwzględnie muszą umyć ręce. 
10.Uczniowie nie wymieniają się przedmiotami ani jedzeniem; nie dotykają cudzych 

rzeczy. 
11. Uczniowie, którzy mieli lekcję w bibliotece spędzają przerwy w holu między 

biblioteką a salą nr 9. 
12. Uczniowie, którzy mają lekcję w sali nr 14 czekają na nauczyciela przy sali  

nr 13. 
13. Na klatkach schodowych obowiązuje ‘ruch jednostronny’ – w górę (klatka przy 

sali gimnastycznej) i w dół (klatka przy sali nr 1). 
14.  Nauczyciel dyżurujący na korytarzu  zastępuje w sali lekcyjnej nauczyciela 

chcącego skorzystać z toalety. W sytuacji, gdy nauczyciel dyżurujący  ma 
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zastępstwo doraźne, zgłasza dyrektorowi lub wicedyrektorom konieczność 
zapewnienia opieki na korytarzu. 

 

Wychowanie fizyczne 

15.  Uczniowie wchodzą do szatni trzy minuty przed daną lekcją. 
16.  Uczniowie zajmują przydzieloną im  stronę w szatni i zachowują tam porządek. 
17.  Po przebraniu każdy układa swoje rzeczy w miejscu, gdzie siedzi dana klasa. 
18.  Nikt nie dotyka cudzych rzeczy. 
19.  Po lekcji wychowana fizycznego uczniowie idą z nauczycielem do wyznaczonego 

przez niego miejsca, w miarę możliwości będzie to teren zewnętrzny. 
20.  Podczas przebierania się uczniowie zobowiązani są do nałożenia maseczek; 
21.  Okno w szatni jest zawsze otwarte; 
22.  Przed i po każdej lekcji uczniowie zobowiązani są do mycia rąk. 
23.  W razie złego samopoczucia uczeń niezwłocznie informuje nauczyciela, który 

postępuje zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. 

 
Edukacja wczesnoszkolna 

 
24.  W klasach I-III nauczyciele, którzy  pracują blokiem, organizują przerwy zależne 

od potrzeb dzieci,  z wyłączeniem przerw dla klas IV-VIII. Korzystanie z korytarza 
przy sali nr 14 i sali nr 20 możliwe jest tylko wtedy, gdy będą tam przebywać 
uczniowie jednej klasy (obowiązuje zakrywanie ust i nosa). 

 
Świetlica 

 
25.Uczniowie klas I-III nie mogą być sprowadzani przed czasem (zanim skończy się 

lekcja), aby uniknąć kumulacji dzieci przy drzwiach świetlicy. Gdy nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej zaobserwuje zbyt duże zagęszczenie uczniów w sali 
świetlicowej, w miarę możliwości czeka ze swoją grupą przed wejściem. 


