
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

Wodna 5 – oddziały przedszkolne

1. Organizacja wejścia i wyjścia z budynku

Dzieci korzystające ze świetlicy wchodzą wejściem głównym od godz. 7.00. Pozostałe dzieci 
od godz. 07.45 z podziałem na dwa wejścia:

a) wejście główne – oddziały 0 d, 0 e, 0 f, 0 g, 0 i, 0 j
b) wejście boczne – 0 c, 0 h.

Do  przedszkola  dziecko  przyprowadza  tylko  jeden  rodzic.  Rodzice  przyprowadzający  
i odbierający  dzieci  mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej (hol), zachowując dystans
ok.  2  metrów  od  innych  osób,  dezynfekują  dłonie,  zakrywają  nos  i  usta  maseczką  
lub przyłbicą.  Czas przyprowadzania dzieci  trwa od godz.  07.45 do godz.  08.30.  Dzieci  
po wejściu do sal myją ręce mydłem, nie dezynfekują rąk płynem i nie zakrywają ust i nosa
maseczką.

2. Organizacja zajęć

Przydział sal: 
0 c - sala numer 21
0 d - sala numer 15
0 e - sala numer 12
0 f - sala numer 14
0 g - sala numer 3
0 h – sala nr 22
0 i – sala nr 31
0 j – sala nr 30

Zajęcia  oddziałów przedszkolnych  odbywają  się  w  jednej  wyznaczonej  sali,  z  której  nie
korzystają, np. w późniejszych godzinach inne dzieci.  Nauczyciele oddziałów 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 lub na korytarz w przypadku niepogody. W czasie przerwy sale są wietrzone.

4. Organizacja wydawania posiłków 

Dzieci  spożywają  przyniesione  przez  siebie  posiłki  w  sali,  natomiast  na  obiad  dzieci
wychodzą do stołówki pod opieką pomocy nauczycieli. 

5. Izolatorium dla dzieci o niepokojących objawach chorobowych mieści się w gabinecie  
nr 23 (na parterze).




