
Procedura  bezpieczeństwa na czas pandemii dla klas IV-VIII 

Wszystkim dzieciom zamiast użycia płynów dezynfekujących 

zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem. 

 

1. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie przebywają  w sali  ustalonej dla danego 

oddziału. 

2. Klasa 4a- s. 9 / klasa 4 b- s. 90 / klasa 5- s.86 /klasa 5b- s. 83/ klasa 6- s. 78/ klasa 7a- 

s. 71/ klasa 7b- s.45 / klasa 7c- s.77 /klasa 8a- s.10 / klasa 8b- s.7. Przydział sal 

lekcyjnych może ulec zmianie.  

3. Uczniowie mają przydzielone stałe miejsce  pracy w klasie, którego nie mogą 

samowolnie zmieniać. 

4. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych. 

Uczniowie nie wymieniają się przyborami miedzy sobą. 

5. Podczas  przerw uczniowie przebywają na korytarzu w pobliżu sali, w której  

odbywają zajęcia lekcyjne, z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

6. W przestrzeniach wspólnych, np. korytarz szkolny,  zaleca się  noszenie maseczek. 

7. Uczniowie korzystają z szafek z zachowaniem z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

8. Zajęcia z informatyki oraz edukacji informatycznej i programowania odbywają się w  

sali 68. 

9. Po wejściu do sali 68 uczniowie dezynfekują ręce przed zajęciem miejsc przy 

komputerach.  

10. Po każdej lekcji następuje przerwa na dezynfekcję,  m.in. klawiatur  i  wietrzenie 

pomieszczenia. 

11. Podczas długiej przerwy, pod opieką nauczyciela dyżurującego, z zachowaniem 

dystansu uczniowie mogą przebywać na placu szkolnym. 

12. W przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia terenu szkoły, zostanie on 

odizolowany od grupy. Rodzice będą mieli obowiązek odebrania ucznia ze szkoły. 

Dodatkowo uczeń otrzyma punkty ujemne do oceny sprawowania. 

13. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie: 

 miejscowi- idą do domu; 

 dowożeni, niezapisani do świetlicy- oczekują na odwozy na świeżym 

powietrzu  

z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa; 

 dowożeni lub dochodzący, zapisani do świetlicy-  przechodzą po zajęciach do 

świetlicy szkolnej.  



14. Zabrania się uczniom przesiadywania w szatni przed i po zajęciach lekcyjnych.  

15. Uczeń oczekuje na zajęcia lekcyjne na korytarzu  przed salą wyznaczoną  dla danej 

klasy. 


