
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 IV – VII)

1. Organizacja wejścia i wyjścia uczniów z budynku

1) Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku szkoły wyznaczonym wejściem:
Wejście główne – klasy 6a, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f
Wejście boczne (od strony ulicy Szkolnej) – klasy 4c, 4d, 4e, 5b, 5c, 5d

2) Po wejściu do budynku szkoły uczniowie udają się do wyznaczonych części szatni. Klasy VI  
i VII schodami przy głównym holu, klasy IV i V schodami przy łączniku z budynkiem klas II
i III. Tymi samymi schodami przechodzą na lekcje.

Podział pomieszczeń w szatni szkolnej:
Boks I – klasy 4c, 4d, 4e, 5b, 5c
Boks II – klasy 5d, 6a, 6b, 6d, 6e
Boks III – klasy 7a, 7b, 7c, 7e, 7f

Nauczyciel prowadzący w danej klasie ostatnią lekcję wynikającą z planu zajęć jest zobowiązany
odprowadzić uczniów po zakończeniu lekcji do szatni. Może opuścić szatnię, kiedy upewni się,  
że wszyscy uczniowie klasy opuścili ją.

2. Organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1) Przydział sal lekcyjnych do klas:

Klasa 4c – sala B38
Klasa 4d – sala C15
Klasa 4e – sala C13
Klasa 5b – sala C25
Klasa 5c – sala C23
Klasa 5d – sala C27
Klasa 6a – sala C19
Klasa 6b – sala B35
Klasa 6d – sala C12
Klasa 6e – sala C25
Klasa 7a – sala C01
Klasa 7b – sala B36
Klasa 7c – sala C27
Klasa 7e – sala C24
Klasa 7f – sala C23



2) Zajęcia  wychowania fizycznego odbywają się  w hali  sportowej  lub boisku szkolnym.  Klasa
spotyka się przed lekcją wychowania fizycznego na korytarzu przed blokiem sportowym – Blokiem
nr III

3)  Zajęcia informatyki odbywają się w wyznaczonej w planie sali komputerowej (C21), do której
uczniowie udają się przed ich rozpoczęciem, w czasie przerwy. Sala (stoliki, krzesełka, klwiatury
laptopów, klamki, umywalki) jest dezynfekowana po wyjściu każdej grupy uczniów.

3. Organizacja przerw między zajęciami

1) Czas przerw między zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi uczniowie spędzają poza salą
lekcyjną,  na  korytarzach  szkolnych  w  przypadku  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  
lub na świeżym powietrzu w wyznaczonych miejscach. Podczas przerw sale lekcyjne są wietrzone.

Przydział korytarzy na czas przerw:
Blok I – sale B35, B36, B38
Blok II – sale C24, C25, C27, C01
Blok III – sale SG1, SG2, SG3
Blok IV – sale C23, C21, C19, C15, C13, C12

Przydział godzin na świeżym powietrzu w czasie przerw:
Blok I – godzina 9.40 – 9.50
Blok II – godzina 10.35 – 10.50
Blok III – godzina 11.35 – 11.50
Blok IV – godzina 12.35 – 12.50

2) Opiekę nad uczniami w czasie przerw sprawują wyznaczeni nauczyciele. Harmonogram dyżurów
nauczycieli dostępny jest w dokumentacji szkoły.

3)  Uczniowie  na  czas  spożywania  posiłku  mogą  zdjąć  z  ust  i  nosa  środki  ochrony osobistej,
zachowując jednocześnie bezpieczny dystans (min. 1,5m) od innych osób.

4. Organizacja wydawania posiłków

Posiłki  wydawane  są  podczas  dwóch  przerw  15  minutowych  według  listy  imiennej  uczniów
przygotowanej przez intendentkę szkolną:

11.35 – 11.50    klasy IV - V
12.35 – 12.50   klasy  VI – VII.

5.  Organizacja izolatorium

Izolatorium mieści się w pomieszczeniu C16 (I piętro).



6.      Postanowienia ogólne

Uczniowie  klas  4  -  7,  nauczyciele  oraz  pracownicy  niepedagogiczni  przebywający  
na  terenie  szkoły  w  przestrzeni  otwartej,  np.  podczas  przerw,  zobowiązani  są  zakrywać  usta  
i nos odpowiednimi środkami ochrony osobistej np. maseczka, przyłbica. Podczas lekcji, uczniowie
oraz nauczyciele, kiedy nie przemieszczają się po sali lekcyjnej, nie muszą stosować się do tego
obowiązku.  Zwolnione  z  zalecenia  zakrywania  ust  i  nosa  mogą  być  osoby,  które  przedstawią
odpowiednie zaświadczenie od lekarza.


