
Wytyczne dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu obowiązujące w czasie pandemii  

1. Uczniowie klas 1ABC oraz klasy 4C wchodzą do szkoły wejściem od strony hali sportowej, a 

uczniowie klas 2,3,4 wchodzą do szkoły wejściem z tyłu szkoły.  

2. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce i idzie bezpośrednio do swojej klasy lub świetlicy 

(jeżeli jest w szkole przed godz. 7:45).  

3. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów i wartościowych rzeczy, ponieważ 

szatnie pozostają otwarte.  

4. Uczeń w czasie pobytu w klasie: - używa tylko własnych przyborów, - nie dzieli się posiłkiem z 

innymi, - podczas kichania i kasłania zasłania usta i nos, - unika dotykania rękami ust, nosa i oczu, - 

wita się z innymi łokciem, - ubiera się na cebulkę (konieczne ze względu na częste wietrzenie sali), - 

złe samopoczucie natychmiast zgłasza nauczycielowi, - po każdorazowym opuszczeniu sali 

zobligowany jest do ponownego zdezynfekowania lub umycia rąk, - z toalety korzysta w miarę 

możliwości w czasie lekcji, - uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela, - stara się zachowywać 

dystans i zajmuje w klasie swoje wyznaczone miejsce, bez potrzeby i zgody nauczyciela nie 

przemieszcza się po klasie,  

5. Uczeń na przerwie: - przemieszcza się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, - przebywa w 

wyznaczonym miejscu: na korytarzu przy swojej klasie, nie biega, zachowuje dystans od innych, unika 

kontaktów z większą grupą,  

6. Przerwy obiadowe/świetlica/zakończenie lekcji:  

a) uczeń, który nie uczęszcza na świetlicę i nie korzysta ze stołówki, przebiera się i oczekuje przy 

odpowiednim wyjściu na rodzica lub opiekuna lub samodzielnie idzie do domu.  

b) uczeń, który korzysta ze stołówki idzie wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym do stołówki, po 

drodze myje ręce, po wyjściu ze stołówki  

c) uczeń, który korzysta ze świetlicy, przed i po zajęciach udaje się do wyznaczonej grupy świetlicowej 

wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym,  

7. Za nieprzestrzeganie zasad nauczyciel natychmiast wyciąga konsekwencje w postaci ustnego 

upomnienia w klasie, gdy to nie przyniesie pożądanego efektu, nauczyciel dokonuje wpisu uwagi do 

e- dziennika. 


