OGÓLNE ZALECENIA DLA UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
W CZASIE PANDEMII
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
W CZASIE DOJAZDU DO SZKOŁY I W DRODZE POWROTNEJ DO DOMU
A.

W czasie oczekiwania na przystanku:
1. Zachowaj dystans społeczny – ok. 1,5 m;
2. Nie witaj się z koleżankami i kolegami, podając dłoń lub w inny bezpośredni sposób;

B.

W autobusie:
1. Wsiadając do autobusu, zachowaj bezpieczny dystans;
2. Zasłoń usta i nos maseczką;
3. Zajmuj miejsca wskazane prze opiekuna;
4. Unikaj dotykania poręczy lub innych elementów wyposażenia autobusu, jeśli nie jest to
konieczne;

C.

Po przyjeździe do szkoły / do domu:
1. Wysiadając z autobusu, zachowaj dystans od swoich kolegów i koleżanek – nie spiesz
się, zdążysz wysiąść;
2. Przechodź ostrożnie przez jezdnię, nie biegnij;
3. Spokojnie udaj się do właściwego wejścia do szkoły / do domu;

PO PRZYJEŹDZIE UCZNIÓW DO SZKOŁY
A. Jeśli jesteś uczniem klas 4-8, zapamiętaj:
1. Po opuszczeniu autobusu, udaj się do wejścia głównego szkoły, przestrzegając zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
2. W przedsionku szkoły zdezynfekuj ręce i kieruj się do szatni, w której masz ściśle określone
miejsce na pozostawienie swoich rzeczy.
3. Wychodząc z szatni, zdezynfekuj ręce.
4. Następnie udaj się do przypisanej swojej klasie sali – dopiero w tym miejscu możesz zdjąć
maseczkę.
B.
1.
2.
3.
4.

Jeśli jesteś uczniem klas 1-3, zapamiętaj:
Po wyjściu z autobusu opiekun odprowadzi Cię do wejścia C (obok sali nr 10).
Stąd bezpośrednio udaj się na piętro - do swojej sali.
Pozostaw w niej wszystkie rzeczy.
Następnie w łazience dokładnie umyj ręce i wróć do swojej klasy.

C. Grupy przedszkolne
1. Opiekun odprowadza dzieci przedszkolne do wejścia F, gdzie odbierane są przez woźną
oddziałową.

W CZASIE PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH W KLASACH 4-8
Drogi Uczniu, wszystkie przerwy, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, będziesz spędzać
na świeżym powietrzu!
Zapamiętaj!
1. Jeśli jesteś uczniem klas 8a, 8b, 8c, 5a - wychodzisz na przerwę wejściem C - przy sali nr 10.
2. Jeśli jesteś uczniem klas 4a, 4b, 6a, 7a, 7b – wychodzisz na przerwę wejściem E– łącznik.
3. Jeżeli będą złe warunki atmosferyczne :
– spędzasz przerwy na „szerokim korytarzu” - 8a, 8b, 8c, 5a;
– spędzasz przerwy na „wąskim korytarzu” i łączniku - 4a, 4b, 6a, 7a, 7b;
4. Śniadanie (po 2.lekcji) możesz zjeść w klasie pod opieką nauczyciela, z którym miałeś lekcję.
Jeśli przerwa śniadaniowa wypada po wychowaniu fizycznym, wówczas udaj się do stołówki
pod opieką jednego z nauczycieli wf.
5. Pamiętaj, że Twoja klasa ma przypisaną sobie salę lekcyjną oraz węzeł sanitarny.
Przerwy śródlekcyjne w klasach 1-3 ustalają wychowawcy.

PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ
Zapamiętaj!
1. Zabierz wszystkie swoje rzeczy – podręczniki, przybory, itp.
2. Załóż maseczkę i udaj się do szatni.
3. Przed wejściem do szatni i po wyjściu z niej zdezynfekuj ręce.
4. Poruszając się ciągami komunikacyjnymi do wejścia głównego, zasłoń usta i nos.
5. Maseczkę możesz zdjąć w czasie oczekiwania na odjazd autobusu, pod warunkiem
zachowania bezpiecznej odległości – co najmniej 1,5 m.
6. Przy wsiadaniu do autobusu zachowaj odpowiednią odległość i załóż maseczkę.

W każdym momencie bezwzględnie stosuj się
do uwag i poleceń opiekuna!

