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1. Rodzice (opiekunowie) odprowadzający czy odbierający uczniów nie mogą wchodzić do 

budynku szkoły. Wejście jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły. 
2. Wyjątek stanowi możliwość wejścia do budynku rodziców uczniów klas I do września 

2021 r. i rodziców sześciolatków z Przedszkola nr 7, których grupy funkcjonują na tere-

nie szkoły.  
3. Uczniowie wchodzą do szkoły/wychodzą ze szkoły tylko jednym z wyznaczonych dla 

klasy wejść/wyjść.  
4. Po wejściu do szkoły dzieci przechodzą sprawnie do szatni i pozostawiają  

w przydzielonych szafkach odzież i obuwie. Następnie przechodzą do świetlicy lub pod 

salę, gdzie mają zajęcia.  
5. Uczniowie klas I-III pozostają pod opieką swoich wychowawców (nauczycieli) przez 

cały pobyt w szkole, podczas lekcji i w czasie przerw. Nauczyciele planują przerwy śnia-

daniowe, organizują przerwy międzylekcyjne stosownie do potrzeb swoich uczniów,  

w sali, na holu lub boisku szkolnym. 
6. Obiady w stołówce uczniowie spożywają według określonego harmonogramu dla po-

szczególnych klas, zgodnie z procedurą korzystania ze stołówki szkolnej. 
7. Pierwszoklasiści odprowadzani są na obiad przez wychowawców.  
8. Uczniowie pozostają w maseczkach na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (zdejmu-

ją je przed posiłkami i w sali podczas zajęć).  
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia często wietrzy salę, w której przebywają uczniowie.  
10. Należy zwracać uczniom uwagę na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie 

przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po powrocie ze świeżego 

powietrza.  
11. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkol-

ne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzysta-

nia przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzę-

ty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czy-

ścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły.  
12. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi 

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.  
13. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia  

z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  
14. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stoli-

kach w stałych miejscach.  
15. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć.  
 

 

 

 

 


