
 
 

 

Załącznik nr 4 do Procedury organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r.  

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  

w czasie zagrożenia epidemicznego 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie 

 

Zasady korzystania z części wspólnych szkoły w czasie pandemii COVID-19 

 

1. Zajęcia dla poszczególnych oddziałów odbywają się w jednej sali, z wyjątkiem 

informatyki, w-f, języków obcych: 

2. Każdy z uczniów ma przypisaną w sali lekcyjnej jedną i tą samą ławkę;  

3. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły z przesunięciem jednej godziny lekcyjnej 

tj. na godzinę 8.00 i 8.45.  

4. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

5. Przerwy między lekcjami zaplanowane są, w miarę możliwości, w różnych godzinach,  

z opcją wychodzenia uczniów na zewnątrz budynku szkoły; 

6. W każdej sali umieszczone są pojemniki z płynami dezynfekującymi; 

7. Minimalizowanie bezpośrednich kontaktów uczniów na lekcjach i zajęciach  

(np. lekcje W-F bez sportów kontaktowych); 

8. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą w hali sportowej, boisku, terenie 

przyszkolnym, basenie z zachowaniem dystansu społecznego bez gier i zabaw 

kontaktowych; 

9. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy, salach lekcyjnych, korytarzach, 

hali sportowej, boisku, terenie przyszkolnym z zachowaniem dystansu społecznego 

bez gier i zabaw kontaktowych; 

10. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia będą regularnie wietrzone; 

11. Podczas schodzenia do stołówki na obiad uczniowie pozostawiają plecaki w sali 

lekcyjnej z wyjątkiem uczniów kończących zajęcia. Plecaki należy złożyć  

w wyznaczonym miejscu świetlicy. 



12. W przestrzeni wspólnej na korytarzach podczas przerw uczniowie klas IV, VII, VIII 

noszą maseczki ochronne lub przyłbice, które zdejmują po zajęciu miejsca w sali 

lekcyjnej; 

13. Uczniowie podczas przerw nie przemieszczają się po szkole z wyjątkiem: korzystania 

z toalety, wyjścia do biblioteki, świetlicy, stołówki, sekretariatu, gabinetu 

medycznego, gabinetu pedagoga/psychologa lub organizacji zajęć ujętych w pkt 1. 

14. Przemieszczanie uczniów na I i III piętro odbywa się klatką schodową nr 1 (od strony 

szatni), zaś na II piętro odbywa się klatką schodową nr 2 (od strony ul. Prezydenta 

Ryszarda Kaczorowskiego). 

15. Z łazienek korzystają uczniowie tylko w celach sanitarnych i higienicznych. 

16. Uczniowie podczas przerw  nie korzystają z telefonów komórkowych, inaczej jak za 

zgodą nauczyciela w przypadkach pilnego kontaktu z rodzicami. 

17. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele innych przedmiotów  będą  

w celu realizacji podstawy programowej organizować zajęcia na świeżym powietrzu. 

18. W celu maksymalnego rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji uruchomiono 

oddzielne wejścia  i wyjścia z budynku; uczniów klas I, II, III, oddziału 

przedszkolnego obowiązuje wejście i wyjście głównym wejściem; uczniów klas IV, 

VII, VIII obowiązuje wejście i wyjście przy hali sportowej od strony parkingu;  

19. Obowiązuje wchodzenie do szatni i wychodzenie z niej oznaczonymi drzwiami : 

„WEJŚCIE” „WYJŚCIE”; 

20. Przed wejściem do szatni obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 


