
SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS I-III 

1. 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. 

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem w wyznaczonych stałych salach lekcyjnych: 

klasa I- s. 60/ klasa II a- s.45/ klasa II b-s. 78/klasa III a-s.7/klasa III b- s. 38.  

3. Na zajęcia informatyki uczniowie pod opieką nauczyciela przechodzą do s. 68: poniedziałek – 

kl. II a/ wtorek- kl. III b/ środa- kl. II b/ czwartek- kl. III a/ piątek- kl. I.  

4. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w sali gimnastycznej lub na świeżym 

powietrzu. Z boiska szkolnego uczniowie korzystają co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z 

harmonogramem: poniedziałek – kl. III a/ wtorek- kl. I/ środa- kl. III b/ czwartek- kl. II b/ 

piątek- kl. II a. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wych. fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

5. 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. 

6. Z przerw uczniowie będą korzystali rotacyjnie:1przerwa-klasa 1; /2 przerwa- klasy 2a i 2b; /3 

przerwa- klasa 3a, klasa 3b.  

7. Na przerwach opiekę nad klasą sprawuje wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia  

w danej klasie.  

8. Dodatkowe przerwy śródlekcyjne w każdej klasie organizuje się w/g zapotrzebowania 

uczniów i wychowawcy/możliwość wychodzenia na świeże powietrze/.  

9. Uczniowie klas I-III spożywają obiady w stołówce szkolnej od godz. 11.00- do 11.30  

w wyznaczonych sektorach, zawsze w stałym miejscu. 

10. Opiekę nad dziećmi w stołówce pełni osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

11. Po obiedzie wszyscy uczniowie wracają do klas na dalsze zajęcia /od 11.30 do 12.00/. 

12. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią godzinę lekcyjną w klasie, pilnuje, żeby dzieci czekające 

na odwozy lub na rodziców bezpiecznie doszły do świetlicy, a te, które mają odwóz od razu 

po zajęciach, bezpiecznie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, przeszły do szatni i dotarły do 

autobusu szkolnego. 

13. Organizację pracy świetlicy reguluje dokument Procedury przebywania uczniów w świetlicy. 

14. Organizację przewozów reguluje dokument Procedury przewozów szkolnych. 


