
Zasady przemieszczania się po budynkach szkoły   

Budynek przy ul. Suwalskiej 5                          

A. Uczniowie klas 1 – 6, klasy 7-8 korzystanie z obiadów 
1. Każdy uczeń przychodzi do szkoły wyznaczonym wejściem.                                

wejście A - dla uczniów  klas: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3a, 3b, 3c,                                     

wejście B - dla uczniów klas : 1a, 1d, 1e, 1f, 1g, 2e, 3d, 3e,                                       

wejście C - dla uczniów klas: 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g,6h                                                   

wejście D - dla uczniów klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a, 5b, 5d. 

2. Po wejściu każdy uczeń musi umyć lub zdezynfekować dłonie. 

3. Po przebraniu się udaje się do sali, w której ma zaplanowane lekcje. 

4. Codziennie wicedyrektorzy będą zamieszczać informacje na tablicy ogłoszeń na 

parterze szkoły i w pokoju nauczycielskim, który wariant przerw jest w danym dniu 

obowiązujący: wariant A - na zewnątrz, wariant B – wewnątrz budynku. 

5. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych przerwy uczniowie spędzają na 

terenach zielonych wokół szkoły – wariant A przerw. Uczniowie utrzymują dystans 

społeczny względem siebie (1,5 m).  

6. W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie podczas przerw  

przebywają wewnątrz budynku w salach lub wyznaczonych strefach– wariant B 

przerw.  

7. Uczniowie na przerwach wewnątrz lub na zewnątrz budynku przebywają zawsze pod 

opieką nauczyciela, z którym mieli minioną lekcję lub pod opieką innego wskazanego 

przez wicedyrektora nauczyciela. Wyjątek stanowi wyjście ucznia do toalety. 

8. W szkole wyznaczone są strefy w częściach wspólnych przeznaczone do aktywności 

podczas przerw. Harmonogram korzystania z wyznaczonych stref wskazany jest w 

planach dyżurów nauczycieli w obydwu budynkach szkolnych. 

9.  Uczniowie po szkole przemieszczają się pod opieką nauczyciela.  

10.  Na klatkach schodowych w budynku przy ul. Suwalskiej obowiązuje ruch 

jednokierunkowy. Klatka schodowa po lewej stronie  od wejścia głównego (przy sali 

137) służy do schodzenia na parter. Po prawej stronie od wejścia głównego ( przy 

sali 115) służy do wchodzenia na 1 piętro. 

11. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie klas 1 - 6 posiadający zgodę na 

samodzielny powrót do domu, opuszczają szkołę wyjściem dedykowanym dla ich 

klasy.  

12. Uczniowie klas 7 - 8 wchodzący na obiad korzystają z wejścia głównego i 

również nim wychodzą ze szkoły.  



13. Uczniowie zapisani do świetlicy po zakończeniu zajęć dydaktycznych odprowadzani 

są przez nauczyciela wraz z pozostałą częścią klasy do sali świetlicowej. Następnie 

ten sam nauczyciel odprowadza pozostałych uczniów do dedykowanego klasie 

wyjścia i przekazuje dzieci upoważnionym do odbioru osobom. 

14. Dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo wejściem dedykowanym jest zawsze wejście 

główne szkoły.  

Budynek przy ul. Lubelskiej 

A1. Uczniowie klas 7 - 8 

1. Każdy uczeń przychodzi do szkoły wyznaczonym wejściem.                                            

Wejście główne A dla uczniów klas: 8a, 8b, 8c, 8d.                                                               

wejście B - dla uczniów  klas: 7a,7b, 7c                                                                    

Wejście D - dla uczniów klas : 7d, 7e, 7f, 7g                        

2. Po wejściu każdy uczeń musi umyć lub zdezynfekować dłonie. 

3. Po przebraniu się udaje się do sali, w której ma zaplanowane lekcje. 

4. Codziennie wicedyrektorzy będą zamieszczać informacje na tablicy ogłoszeń na 

parterze szkoły i w pokoju nauczycielskim, który wariant przerw jest w danym dniu 

obowiązujący: wariant A - na zewnątrz, wariant B – wewnątrz budynku. 

5. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych przerwy uczniowie spędzają na 

terenach zielonych wokół szkoły – wariant A przerw. Uczniowie utrzymują dystans 

społeczny względem siebie min 1,5 m.  

6. W sytuacji niesprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie podczas przerw  

przebywają w salach lekcyjnych lub w strefach korytarzowych – wariant B przerw.  

7. Uczniowie na przerwach wewnątrz lub na zewnątrz budynku przebywają zawsze pod 

opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję lub pod opieką innego wskazanego przez 

wicedyrektora nauczyciela. Wyjątek stanowi wyjście do toalety. 

8. W szkole wyznaczone są strefy w częściach wspólnych przeznaczone do swobodnej 

aktywności podczas przerw.  

9. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie klas 7 - 8 kierują się do szafek 

ubraniowych, a następnie do najbliższego wyjścia. 

B. Rodzice/opiekunowie 



1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do świetlicy szkolnej korzystają                

z wejścia głównego. Rodzic musi mieć nałożoną maseczkę zakrywającą nos i usta 

oraz dezynfekuje ręce lub posiada założone rękawiczki. 

2. Miejscem oczekiwania na dziecko zapisane do świetlicy z klas 1 - 3  jest wyznaczona 

strefa w holu głównym szkoły. Jednorazowo w strefie może przebywać ograniczona 

ilość osób 5-6. 

3. Odbiór ucznia klas 1-3  ze szkoły bezpośrednio z zajęć dydaktycznych następuje 

przy drzwiach wyjściowych przeznaczonych dla jego klasy.  

4. Rodzic w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą dyrekcji szkoły może wejść na teren 

placówki poza strefę rodzica tylko wejściem głównym.  

5. W budynku szkoły przy ul. Lubelskiej, miejscem oczekiwania rodzica jest 

przedsionek szkoły. 

6. Rodzic w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą dyrekcji szkoły może wejść na teren 

placówki poza strefę rodzica tylko wejściem głównym.  

Na portierni przy wejściu głównym musi zdezynfekować dłonie lub mieć założone 

rękawiczki, poddać się mierzeniu temperatury ciała, założyć maseczkę zasłaniającą 

nos i usta. 

  Pracownicy szkoły 

1. Pracownicy szkoły korzystają z wejścia głównego lub dedykowanego klasom swoim 

wychowawczym. Przy wejściu dezynfekują dłonie, zasłaniają usta i nos. 

2. W trosce o zdrowie własne i innych osób zachowują dystans społeczny. W częściach 

wspólnych mają założone maseczki/ przyłbice. 

3. W poszczególnych budynkach poruszają się tak jak uczniowie, w budynku przy ul. 

Suwalskiej ruch po schodach jednostronny, w budynku przy ul. Lubelskiej udają się 

klatką schodową najbliższą sali lekcyjnej czy strefy dyżuru. 

 

 

 

 


