
Zasady zachowania uczniów  w Szkole Podstawowej nr 6  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 
 

 

I. ZASDAY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI PRZY NAUCZANIU 

STACJONARNYM. 

 

KLASY IV-VIII 

1. Uczniowie wchodzą do szkół wejściem od strony ul. św. Kingi wg ustalonych procedur, 

w maseczkach nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.  

2. Klasy po przyjściu do szkoły udają się bezpośrednio na I piętro (z kurtkami, podczas 

lekcji kurtka znajduje się na oparciu krzesła) wyznaczonymi schodami. Uczniowie 

udają się pod przypisaną sobie klasę. 

 

schody koło gabinetu pielęgniarki – klasy:, 4b, 5a, 5b, 7a,7b 

schody koło biblioteki szkolnej – klasy: 4a, 6a, 8a, 8b 

 

3. W klasie uczniowie zajmują ustalone, stałe miejsca z zachowaniem dystansu 

sanitarnego. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych uczeń nie nosi maseczki, nie przemieszcza się po sali, nie 

podchodzi do stolika nauczyciela. 

5. Uczeń korzysta jedynie ze swojego podręcznika, własnych przyborów, nie pożycza ich. 

6. Uczniowie pozostają w tej samej klasie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.  

7. Wszelkie przygotowane przez nauczyciela materiały są osobiście przez niego 

rozdawane i zbierane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

8. Po skończonej lekcji uczniowie pozostają w sali/ w jej pobliżu, albo wychodzą na 

przerwę na boisko szkolne zgodnie zobowiązującym grafikiem korzystania z przerw -  

z zachowaniem dystansu sanitarnego.  

9. Nieprzestrzeganie zasad przez ucznia skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.  

10. Sale lekcyjne są wietrzone w czasie zajęć i w czasie przerw, a dezynfekcja sprzętów 

odbywa się zgodnie z obowiązującym zaleceniami. 

 

II ZASDAY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW PODCZAS PRZERWY PRZY NAUCZANIU 

STACJONARNYM. 

 

1. Uczniowie podczas przerw pozostają w klasie, na korytarzu lub boisku szkolnym wg 

ustalonych zasad: 

 8.45 – 8.55:  

7a, 7b, 8a, 8b – boisko szkolne lub klasa (w przypadku brzydkiej pogody) 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – korytarz szkolny  

 9.40 – 9.50: 

7a, 7b, 8a, 8b – korytarz szkolny  

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – boisko szkolne lub klasa (w przypadku brzydkiej pogody) 

 10.35 – 10.45: 

7a, 7b, 8a, 8b – boisko szkolne lub klasa (w przypadku brzydkiej pogody) 



4a, 4b, 5a, 5b, 6a – korytarz szkolny  

 11.30 – 11.45: 

7a, 7b, 8a, 8b – korytarz szkolny 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – boisko szkolne (w przypadku brzydkiej pogody)  

  12.30 – 12.45: 

7a, 7b, 8a, 8b – boisko szkolne lub klasa (w przypadku brzydkiej pogody) 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – korytarz szkolny  

  13.30 – 13.40: 

7a, 7b, 8a, 8b – korytarz szkolny 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – boisko szkolne (w przypadku brzydkiej pogody)  

 14.25 – 14.35: 

7a, 7b, 8a, 8b – boisko szkolne lub klasa (w przypadku brzydkiej pogody) 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – korytarz szkolny  

 15.20-15.30: 

7a, 7b, 8a, 8b – korytarz szkolny 

4a, 4b, 5a, 5b, 6a – boisko szkolne ( w przypadku brzydkiej pogody) 

 

2. Przydział części korytarza dla poszczególnych klas: 

 

s.19 – s.24 – klasy 8a, 8b, 6a 

s. 25 – s.29  - klasy 4a, 5b, 5a 

s. 30 – s.32 – klasy 4b, 7a, 7b 

 

3. Podczas przerw na korytarzach uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do zakrycia 

nosa i ust, zachowania dystansu sanitarnego. 

4. Na boisko szkolne uczniowie schodzą zejściem koło sali 25, kierują się na boisko 

zachowując dystans sanitarny, nie tłoczą się przy wejściu/ wyjściu.  

5. Uczniowie bezwzględnie reagują na polecenia nauczyciela. 

6. Uczniowie klas IV – VIII podczas przerw nie schodzą na parter szkoły (z wyjątkiem 

uczniów korzystających z obiadów szkolnych, wg wyznaczonego harmonogramu), nie 

chodzą po szkole, zajmują wyznaczone miejsce na korytarzu (opisane wyżej) z 

wyjątkiem korzystanie z toalety szkolnej (tylko na I piętrze, zachowując dystans 

sanitarny).  

7. W toaletach uczniowie nie tłoczą. Po skorzystaniu wracają na miejsce wyznaczone dla 

klasy, pamiętają o myciu i dezynfekcji rąk.  

8. Nieprzestrzeganie zasad przez ucznia skutkuje obniżeniem oceny z zachowania. 

 

 

 

 


