
Regulamin dyżurów nauczycielskich w roku szkolnym 2020/2021 

1. Tymczasowo szatnie dla uczniów są zamknięte. 

2. Uczniowie przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż o 7:45 i przechodzą od razu do 

wyznaczonych im sal. 

3. Do szkoły uczniowie rozpoczynający zajęcia o godz.8:00 wchodzą wyznaczonymi wejściami: 

 Klasy 0a –III wejście przy sali nr 2 

 Klasa 0b – „domek” 

 Wejście główne –nauczyciele, dzieci świetlicowe i  klasa VII a 

 Wejście przy sali nr 6 – uczniowie którzy rozpoczynają zajęcia od informatyki w sali  

nr 15, klasy  IV a, IV b, V a i VIII b 

 Wejście przy sali nr 10 – klasy VI b, VI c, VII c, VIII c 

 Wejście przy sali nr  20 – klasy VIa, VII d, VII b, VIII a oraz klasy, które zaczynają od 

zajęć WF 

4. Wszyscy uczniowie rozpoczynający lekcje później wchodzą do szkoły wejściem głównym. 

5. Za dezynfekcję wchodzących odpowiadają: 

 Wejście przy sali nr 2 – pracownik obsługi 

 Wejście główne – pracownik obsługi 

 Wejście przy sali 6 – nauczyciel rozpoczynający lekcję w tej sali 

 Wejście przy sali 10 - nauczyciel rozpoczynający lekcję w tej sali 

 Wejście przy sali 20 – pedagog /psycholog. 

6. Po korytarzach i klatkach schodowych nauczyciele i uczniowie przemieszczają się w 

maseczkach lub przyłbicach. 

7. Nauczyciele rozpoczynający zajęcia o godzinie 8:00 otwierają sale o 7:45 i oczekują na 

uczniów. 

8. Po zakończonych zajęciach nauczyciele pozostają z uczniami w sali do dzwonka na kolejną 

lekcję. Uczniowie mogą opuścić salę tylko za zgodą nauczyciela. Uczniowie, którym 

wyznaczono na zajęcia sale 13 i 17 mogą w czasie przerwy wyjść na podest przy sali. 

9. Na korytarzu w czasie przerwy mogą przebywać tylko uczniowie klasy VIII a pod opieką 

nauczyciela, który zakończył z nimi zajęcia.  

10. W czasie przerwy nauczyciel dba o zachowywanie dystansu i zakładanie maseczek oraz 

wywietrzenie sali. 

11. W czasie przerwy obiadowej (po 4,5 i 6 godzinie lekcyjnej), przy sprzyjającej pogodzie  

uczniowie wraz z nauczycielami, którzy skończyli z nimi daną lekcję wychodzą na dwór. 

Otwarte będą wtedy wszystkie wyjścia, uczniowie wychodzą na przerwę pod opieką 

nauczyciela. 

 Klasy I- III na wybiegi bezpośrednio przy szkole wyjściem ewakuacyjnym nr 46 na 

opisane wybiegi ( wybieg 1, 2, 3) 

 Klasy IV i Va na wybieg przy wejściu  do szkoły 

 Klasy VI  na wybieg przy wejściu do szatni 

 Klasy VII  - siłownia, boisko do gry w koszykówkę, wybieg przy sali gimnastycznej 

 Klasy VIII – boisko do gry w piłkę nożną 

12. W związku z niemożnością utrzymania w czasie tych przerw dystansu pomiędzy uczniami, 

muszą oni mieć założone maseczki. 



13. Po zakończeniu zajęć przez daną klasę zajęć uczniowie pod opieką nauczyciela, który miał z 

nimi ostatnią lekcję udają się do  wyjścia ze szkoły. 


