
ZASADY PRUSZANIA SIĘ UCZNIÓW PO BUDYNKU SZKOŁY W CZASIE 

ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM WIRUSEM COVID 19 

1. Zasady dotyczą poruszania się w budynku przy ulicy Spawaczy 3d, gdzie zostały wydzielone 

trzy strefy zależnie od wieku uczniów. 

A. Klasy I-II 

2. Wszystkie zajęcia z wyjątkiem zajęć komputerowych odbywają się w części N. 

3. Uczniowie klas I-II wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem N oraz poruszają się klatką 

schodową przylegającą bezpośrednio do tego wejścia. 

4. Z sektora N do świetlicy i na stołówkę dzieci najmłodsze schodzą schodami przy wejściu N. 

5. Na zajęcia komputerowe dzieci klas I i II przechodzą po rozejściu się z korytarzy na lekcje 

uczniów klas starszych, po schodach najbliżej świetlicy. 

6. Na zajęcia wychowania fizycznego w sali gimnastycznej dzieci klas I i II przechodzą po 

podwórku szkolnym do wejścia S. 

7. Do biblioteki wchodzą wejściem B przy bibliotece szkolnej od strony dużego boiska. 

8. Wszystkie dzieci z klas I-II spędzają przerwy na terenie  bliżej wejścia N za szkołą. 

 

B.  klasy IV - VI 

1. Uczniowie klas IV-VI odbywają lekcje w sektorach B,D,F oraz środkowym na I piętrze i  

parterze. 

2. Uczniowie klas IV-VI wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem głównym /odrębnymi 

drzwiami w każdym kierunku/ od frontu szkoły. 

3. Z piętra na piętro przemieszczają się : 

- w kierunku do góry klatką schodową przy portierni 

- schodzą na dół po schodach przy świetlicy i sektorze N 

4. Do biblioteki szkolnej wchodzą wejściem przy bibliotece od strony dużego boiska. 

5. Do sali gimnastycznej uczniowie wchodzą wejściem S 

6. Wszystkie dzieci z klas IV- VI  spędzają przerwy na terenie  przed szkołą i  na boisku przed 

szkołą, gdzie wychodzą wejściem głównym. 

 C.  Klasy VII – VIII 

1. Uczniowie klas VII i VIII odbywają lekcje w sektorach A, C, E oraz środkowym na II 

piętrze 

2. Wchodzą do szkoły wejściem B, a wychodzą na teren za szkołą wejściem A. 

3. Z piętra na piętro przemieszczają się : 

- w kierunku do góry klatką schodową przy bibliotece 

- schodzą na dół po schodach w kierunku wejścia A/przy s.112/ 

4. Do biblioteki szkolnej wchodzą bezpośrednio z sektora A. 

5. Do sali gimnastycznej uczniowie wchodzą bezpośrednio z sektora A lub przez wejście S. 

6. Wszyscy uczniowie z klas VII i VIII spędzają przerwy na terenie i na boisku za szkołą, 

gdzie wychodzą wejściem A. 

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WEJŚCIA DO STREFY INNEJ GRUPY WIEKOWEJ 

NALEŻY ZDEZYNFEKOWAĆ LUB UMYĆ RĘCE W CIEPŁEJ WODZIE Z MYDŁEM.  


