
Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Bolszewie od dnia 01 września 2020 r. w okresie pandemii COVID - 19 

z podziałem na budynki szkoły

Szkolna 13 (klasy I – III i oddział przedszkolny 0 k)

I    Czerwony budynek:

1. Organizacja wejścia i wyjścia z budynku 

Budynek posiada  dwa wejścia.  Pierwszym wchodzą uczniowie  klas:  I  d  i  II  c,  natomiast
drugim:  I  a,  I  b  i  I  c.  Zajęcia  rozpoczynają  się  oraz  kończą  o  różnych  godzinach,  aby
ograniczyć kontakt uczniów z różnych klas. Dzieci po wejściu do sal myją ręce mydłem, nie
dezynfekują rąk płynem i nie zakrywają ust i nosa maseczką.

2. Organizacja lekcji 

Przydział sal: 
I a - sala numer 25
I b - sala numer 26
I c - sala numer 27
I d - sala numer 28
II c - sala numer 29
0 k – sala nr 30

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dla każdej klasy, z wyjątkiem zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego, odbywają się w jednej  wyznaczonej  sali  lekcyjnej, z której nie
korzystają, np. w późniejszych godzinach inni uczniowie.  Wychowawcy klas I są w salach  
od  godziny  7.45  i  od  tej  pory  dzieci  mogą  wchodzić  do  sal,  aby  nie  gromadzić  się  
na korytarzach.

3. Organizacja przerw 

Przerwy regulowane są przez wychowawcę. Dzieci wraz z wychowawcą wychodzą na świeże
powietrze.

4. Organizacja wydawania posiłków 

Uczniowie  spożywają  przyniesione  przez  siebie  posiłki  w  sali  lekcyjnej,  natomiast  
na  obiad  dzieci  wychodzą  do  stołówki  szkolnej  w dwóch  turach  pod  opieką  nauczycieli
świetlicy. 

5. Izolatorium dla uczniów o niepokojących objawach chorobowych mieści się w głównym
budynku w sali nr C16 (na I piętrze).

II   Siwy budynek:

1. Organizacja wejścia i wyjścia z budynku 

Wszyscy uczniowie wchodzą głównym wejściem do budynku szkolnego. Klasy rozpoczynają
zajęcia o różnych godzinach: 8.00, 8.55 lub 9.50, a kończą o godzinie 11.35, 12.30 lub 13.30.



Nauczyciele  klas  II  i  III  pełnią  dyżur  na korytarzach i  pod ich  opieką  dzieci  czekają na
rozpoczęcie  zajęć.  Nauczyciele  przed lekcjami pełnią  dyżury w szatni,  na  parterze  i  na I
piętrze. Na korytarzu jednocześnie są dwie lub trzy klasy. Drzwi wejściowe są otwarte 15
minut  przed  zajęciami,  potem  zostają  zamknięte.  Przy  drzwiach  znajduje  się  dzwonek,  
na wypadek spóźnienia się ucznia na zajęcia. Rodzic może odprowadzić dziecko (1 osoba)
tylko do szatni. Przy drzwiach wejściowych rodzic zdezynfekuje ręce, a w budynku zakrywa
usta i nos maseczką. Pracownicy szkoły dbają o to, aby jednocześnie nie gromadziło się  
w szkole zbyt wielu rodziców i aby jak najszybciej opuścili oni budynek szkolny. Dzieci myją
ręce mydłem po przebraniu się w szatni, nie dezynfekują rąk płynem i nie zakrywają ust  
i nosa maseczką.

2. Organizacja lekcji 

Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dla każdej klasy, z wyjątkiem zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego, odbywają się w jednej  wyznaczonej  sali  lekcyjnej, z której nie
korzystają, np. w późniejszych godzinach inni uczniowie. 
Przydział sal lekcyjnych:

I a – sala nr 6
II a – sala nr 11
II b – sala nr 12
II d – sala nr 13
II e – sala nr 14
III b – sala nr 7
III c – sala nr 10
III d – sala nr 5

3. Organizacja przerw 

Przerwy regulowane są przez wychowawcę. Dzieci wraz z wychowawcą wychodzą na świeże
powietrze.

4. Organizacja wydawania posiłków 

Uczniowie  spożywają  przyniesione  przez  siebie  posiłki  w  sali  lekcyjnej,  natomiast  
na obiad dzieci wychodzą do stołówki szkolnej pod opieką nauczycieli świetlicy.  Godziny
wydawania obiadów: 10.10 – 10.30, 11.10 – 11.30, 12.05 – 12.25. 

5. Izolatorium dla uczniów o niepokojących objawach chorobowych mieści się w głównym
budynku w sali  numer C16 (na I piętrze).


