
                  Zasady spędzania przerw przez uczniów klas IV - VIII w roku 
szkolnym 2021/2022 - okres pandemii koronawirusa 

1. Po przyjściu do szkoły uczniowie kierują się niezwłocznie do sal, w których mają 
mieć lekcje, z wyjątkiem uczniów z sali 04, którzy czekają na nauczyciela w łączniku 
na piętrze. 

2. Uczniowie spędzają przerwy między lekcjami wyłącznie w wyznaczonych miejscach, 
gdzie pełni dyżur nauczyciel: w części szkoły przeznaczonej dla klas IV - VIII w 
salach i na korytarzach parteru i I piętra oraz w szatni, lub w bloku sportowym. 

3. Podczas każdej przerwy, zgodnie z opracowanym harmonogramem, niektóre klasy 
pozostają w Sali (z wyjątkiem tych, które kończą tego dnia lekcje), w której miały 
lekcje, a inne wychodzą na korytarz wyłącznie na tym piętrze, gdzie mają następną 
lekcję.  

4. Z szafek w szatni uczniowie mogą korzystać tylko po przyjściu do szkoły i przed 
wyjściem. Niedozwolone jest schodzenie do szafek w ciągu dnia. 

5. W dni pogodne uczniowie, którzy wg grafiku spędzają przerwę na korytarzu, 
zobowiązani są wyjść na boisko szkolne po 2., 3., 4., 5., 6, godzinie lekcyjnej zgodnie 
z decyzją dyrektora szkoły (9.10 - 13.15).  

6. Na podwórku uczniowie mogą przebywać wyłącznie za budynkiem szkoły: przed 
wejściem do łącznika z salą gimnastyczną oraz na boiskach: do piłki nożnej i do 
koszykówki. Nie wolno przechodzić na inne boiska, plac zabaw , trawę za garażem 
ani za budynek szkoły. 

7. Po dzwonku na lekcję uczniowie niezwłocznie udają się do szkoły. 
8. Uczniowie, którzy idą w wyznaczonych porach na obiad, po zjedzeniu obiadu 

zobowiązani są udać się do miejsca, gdzie powinni spędzać daną przerwę. 
9. Uczniowie, którzy mają lekcje w sali 04, jeśli nie mogą wyjść na boisko, spędzają 

przerwę w sali lekcyjnej.  
10. Uczniowie klas IV - VIII wchodzą samodzielnie do budynku dla klas I-III wyłącznie 

wtedy, kiedy idą na obiad lub do pielęgniarki szkolnej albo zostali wysłani przez 
nauczyciela lub mają tam lekcję, a nie mogli wejść z nauczycielem.   

 
Godziny  uczniowie wychodzą z sal pozostają w salach lekcyjnych: 
7.20 - 7.30 
 

z wszystkich ---------------------- 

9.10 - 9.20 
11.00 - 11.15 
13.00 - 13.15 
14.55 - 15.05 

020, 28, 29, 119, 120, 121, 123, 
106, SG  

018, 019, 23, 31, 126, 125, 107, 
SK,  

8.15 - 8.25 
10.05 - 10.15 
12.00 - 12.15 
14.00 - 14.10  

018, 019, 23, 31, 126, 125, 120, 
107, SK,  

020, 28, 29, 119, 121, 123, 106, 
SG 

15.50 - 16.00 z wszystkich --------------------- 
 



Sala gimnastyczna - SG, sala do korekty - SK, sala zajęć ruchowych - SR 

Uwaga! W przypadku, gdy w danej sali następuje zmiana klas, sala podlega dezynfekcji. 
Jeśli podczas przerwy nie było możliwości jej dokonania, dezynfekcja odbywa się po 
dzwonku na lekcje, a klasa czeka ustawiona przed salą pod opieką nauczyciela. 
 
 


