
Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania 

i przeciwdziałania COVID-19 

wśród uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 1  

w Wojkowicach 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

W niniejszej procedurze obowiązują zasady zawarte w  

OGÓLNYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE. 

 

1. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarno – higieniczne uczniów 

podczas przerw międzylekcyjnych, przypominają również o obowiązujących 

zasadach. 

2. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych strefach, w pobliżu sali, w której 

odbywają zajęcia. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie 

przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z 

oddziałów przypisanych do innej strefy. 

3. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału 

uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia 

innej grupy. 

4. Dla klas 4 – 8 przerwy międzylekcyjne na korytarzu odbywają się rotacyjnie zgodnie 

z ustalonym porządkiem, ale przy utrzymaniu zasady: 

a) Przerwy parzyste – salę lekcyjna opuszczają klasy (grupy uczniów) z sal 

o numerach parzystych; w tym czasie nauczyciel przeprowadza wietrzenie sali. 

b) Przerwy nieparzyste – salę lekcyjna opuszczają klasy (grupy uczniów) z sal 

o numerach nieparzystych; w tym czasie nauczyciel przeprowadza wietrzenie 

sali. 

5. Dla uniknięcia gromadzenia się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych na 

korytarzach, dopuszcza się możliwość pozostania uczniów w sali lekcyjnej przy 

zachowaniu zasady „otwartych drzwi” – pod warunkiem zapewnienia opieki przez 

nauczyciela. W sali lekcyjnej mogą przebywać jedynie uczniowie tego oddziału/grupy, 

która realizuje tam zajęcia. 

6. W momencie zakończenia przerwy uczniowie, którzy muszą zmienić salę lekcyjną 

natychmiast udają się w wyznaczone miejsce, np. do pracowni komputerowej. 

7. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na korytarzach. 



8. W czasie przerwy „śniadaniowej” ( 2 przerwa) uczniowie zostają w sali pod opieką 

nauczyciela, który właśnie miał lekcję z tym odziałem/grupą. Jest to czas 

przeznaczony na spożycie posiłku.  

9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu, z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

10. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. Wówczas uczniów obowiązują aktualne przepisy prawa 

dotyczące zachowania się w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek.  

12. W przypadku  

13. sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie spędzają 20 minutową przerwę 

na boisku szkolnym.  

14. Nauczyciel pełniący dyżur zobligowany jest do sprawdzania, czy w danej toalecie nie 

ma skupiska uczniów. W toaletach przebywać może taka liczba uczniów, jaka jest 

liczba kabin toaletowych. 

15. W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w szkolnych toaletach w czasie przerw 

międzylekcyjnych dopuszcza się korzystanie z nich podczas trwania zajęć, za zgodą 

nauczyciela. 

 


