
PROCEDURA OKREŚLAJĄCA CZAS PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY ORAZ ZASADY 

 KORZYSTANIA PRZEZ NICH Z POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19 
W celu zachowania dystansu społecznego oraz ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie 
szkoły wprowadza się następujące zasady przychodzenia uczniów do szkoły oraz korzystania przez 
nich z pomieszczeń szkolnych: 

1. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od pierwszej godziny lekcyjnej przychodzą do szkoły w 
następujących przedziałach czasowych i korzystają z wyznaczonej dla nich szatni: 

Godzina Klasy Numer szatni 

8:00 – 8:10 
IV, V (dziewczynki) 3 

IV, V (chłopcy) 4 

8:10 – 8:20 

IIA 2 

IIB 2 

VIA, VIB (dziewczynki) 3 

VIA, VIB (chłopcy) 4 

8:20 – 8:30 

III 2 

VII, VIII (dziewczynki) 3 

VII, VIII (chłopcy) 4 

8:15 – 8:30 I 1 

 

2. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od drugiej godziny lekcyjnej przychodzą do szkoły w godzinach  

9:15 – 9:25 i korzystają z wyznaczonej dla nich szatni: 

3. Uczniowie korzystający z dowozów autobusem szkolnym korzystają z wyznaczonej dla nich 
szatni bezpośrednio po wejściu do szkoły. 

4. W każdej z szatni może przebywać jednocześnie 10 osób. Pozostali oczekują na wejście do nich 
z zachowaniem odpowiednich odległości/ lub/i korzystają z maseczek ochronnych. 

5. Po opuszczeniu szatni uczniowie udają się bezpośrednio do wyznaczonych stref, gdzie 
przebywają pod opieką nauczyciela, natomiast uczniowie korzystający z opieki świetlicowej 
przechodzą do świetlicy szkolnej. 

6.W szkole zostają wydzielone strefy, mające za zadanie ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19: 

a) w strefie nr 1 (parter) – przebywają uczniowie klas: IIB i III, 

b) w strefie nr 2 (I piętro) – przebywają uczniowie klas: I, IIA, IV i V, 

c) w strefie nr 3 (II piętro) – przebywają uczniowie klas: VIA, VIB, VII i VIII 

6. Zajęcia odbywają się na różnych kondygnacjach budynku szkoły, w wyznaczonej i stałej dla danej 
klasy sali. 

KLASA NUMER SALI STREFA PIĘTRO OPIEKUN 

klasa I 6 2 pierwsze p. E. Hymka 

klasa IIA 4 2 pierwsze p. E. Socha 

klasa IIB 15 1 parter p. U. Dąbrowska 

klasa III 14 1 parter p. J. Juraś 

klasa IV 2 2 pierwsze p. A. Werst 

klasa V 5 2 pierwsze p. D. Łaska 

klasa VIA 9 3 drugie p. I. Chełminiak 

klasa VIB 11 3 drugie p. M. Bartosik 

klasa VII 10 3 drugie p. K. Pawłowska 

klasa VIII 13 3 drugie p. M. Koszewska 

7. W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie korzystają, tylko z wyznaczonej dla klasy strefy.  
8. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć uczniowie udają się do wyznaczonych dla nich szatni, a  
następnie opuszczają budynek oraz teren szkoły.  
Uczniowie czekający na odwóz autobusem szkolnym, udają się na świetlicę szkolną.  
Dzieci odjeżdżające autobusem szkolnym podczas sprawdzania listy obecności, która odbywa 
się w przedsionku szkoły, mają obowiązek zakrywania ust i nosa.  


