Załącznik nr 2
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZERW I DYŻURÓW
NAUCZYCIELI NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania
zobowiązane są wszystkie osoby w czasie przerw i dyżurów
Dyżury poranne - wejście do szkoły
1. Dyżur poranny rozpoczyna się o godz. 7.45 (parter), o godz. 7.50 na pierwszym i
drugim piętrze.
2. Wejście uczniów do szkoły odbywa się trzema wejściami (A, B, C), przy których
dyżuruje nauczyciel.
Klasy I-III
1. Nauczyciele klas I-III pełnią dyżury przy swoich klasach na wszystkich przerwach,
ponieważ sale po lekcjach muszą być wietrzone, nauczyciel przebywa ze swoją klasą we
wskazanym miejscu (I piętro, parter lub boisko szkolne) i zajmuje się dziećmi.
2. Przerwy w klasach I-III – ustalają wychowawcy.
3. Śniadanie uczniowie spożywają w sali, na początku drugiej lekcji (dzieci po pierwszej
lekcji myją ręce w łazience), następnie spożywają posiłek w sali. Klasa II a korzysta z
łazienki przy zerówce, a klasy III a, II b, I a, I b w łazienkach na piętrze z
zachowaniem odpowiedniej odległości i w maseczkach.
4. 5 min przed pierwszą, i 5 min. przed drugą przerwą obiadową słyszalny będzie krótki
przeddzwonek, oznaczający, że dzieci jedzące obiad muszą udać się do łazienek i
umyć ręce przed posiłkiem. Pani Iza Paczos będzie sprowadzała na obiad dzieci z
klasy II a, III a, a pani Alicja Dużyńska dzieci z klasy II b, I a, I b.
5. Na pierwszym piętrze, gdzie zajęcia mają głównie klasy młodsze, nie powinny
przebywać inne dzieci z klas starszych, z wyłączeniem tych, które mają lekcje w 18,
17, 16. Powinny zachować obowiązujący dystans.

Klasy IV-VIII

1. Uczniowie przebywają obok swojej sali lekcyjnej, zachowując dystans, mają zakryte
usta i nos (z wyjątkiem spożywania drugiego śniadania).
2. W miarę możliwości mogą przebywać w sali lekcyjnej, po wcześniejszym jej
wywietrzeniu.
3. W sali okna otwiera nauczyciel kończący lekcję.
4. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego podczas przerw.
5. Uczniowie przebywający/uczący się na przerwie na I piętrze wychodzą na boisko
wejściem B i korzystają z toalet na I piętrze.
6. Uczniowie przebywający/uczący się na przerwie na II piętrze wychodzą na boisko
wejściem C i korzystają z toalet na II piętrze.
7. Dla uczniów dostępne są dwie toalety na parterze (przy świetlicy i stołówce szkolnej).

