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1. Uczniowie na korytarzu szkolnym mogą przebywać  tylko w maseczce 

zasłaniającej usta i nos. 

2. Uczniowie spożywają posiłki tylko  w sali, w której mają lekcje. Zabrania 

się spożywania posiłków na korytarzu. 

3. Zaleca się, aby uczniowie przebywali w salach, z wyjątkiem wyjścia do 

toalety.  

4. Zaleca się, aby uczniowie nie gromadzili się w grupach większych niż 3-4 

osoby na korytarzu szkolnym i w miarę możliwości nie kontaktowali 

z uczniami innych klas. Uczniowie powinni przebywać w pobliżu swoich 

sal. 

5. Uczniowie mający lekcje w nowej części szkoły w salach: 9, 10, 11, 110 

spędzają przerwy w tej części  szkoły. Uczniowie mający lekcje w salach 

12-17 oraz 112-117 spędzają przerwy w starej części, przy swojej sali. 

6. Zabrania się uczniom przechodzenia na inne piętra szkoły oraz innych 

sektorów szkoły. 

7. Przed jedzeniem należy umyć i zdezynfekować ręce, płyn dezynfekcyjny 

znajduje się  w każdej sali . 

8. Uczniowie przebywający na I piętrze w salach 9,10, 11 korzystają z toalet 

znajdujących się bezpośrednio przy nowej części szkoły, pozostali 

uczniowie przebywający w salach 12, 13, 14, 15, 16, 17 korzystają z toalet 

w starej części szkoły. 

9. Uczniowie przebywający na II piętrze w salach 110, 111, 112 korzystają 

z toalet znajdujących się bezpośrednio przy nowej części szkoły, pozostali 

uczniowie przebywający w salach 113, 114, 115, 116, 117 korzystają 

z toalet w starej części szkoły. 

10.  W toalecie może przebywać tyle osób ile jest kabin (2, 3 lub 4 osoby). 



11.  Podczas 30 minutowej przerwy obiadowej w wyznaczone dni uczniowie 

udają się na boisko szkolne, a uczniowie, którzy jedzą obiady do stołówki.  

12.  Uczniowie klas IV–VI udają się na boisko szkolne podczas dużej przerwy 

we wtorki i czwartki. 

13.   Uczniowie klas VII–VIII udają się na boisko szkolne podczas dużej 

przerwy w poniedziałki, środy i piątki.  

14.  Podczas niepogody uczniowie zostają w budynku, w swojej sali lub 

w sektorze przy sali. 

15.  Na boisko szkolne uczniowie klas VII-VIII schodzą wyłącznie schodami 

przy sali 110, a uczniowie klas IV-VI przy sali 9. 

16.  Podczas przerwy zakazuje się uczniom przemieszczania się pomiędzy 

salami lekcyjnymi, wchodzenia do innych sal oraz zmiany sektora. 

17.  Podczas dużej przerwy na boisku szkolnym uczniowie klas IV–VIII nie 

mogą korzystać z placu zabaw. Jest on przeznaczony tylko dla klas I–III 

oraz uczniów przebywających w świetlicy szkolnej. Nie wolno grać 

w piłkę nożną na boisku oraz inne gry kontaktowe. Zabrania się 

przynoszenia własnych piłek oraz innych sprzętów sportowych.  

18.  Po dzwonku na lekcję uczniowie wchodzą do sali i czekają na 

nauczyciela.  

19.  Uczniowie, których klasa zmienia salę - przechodzi na informatykę, wf, 

lub niektóre lekcje j. angielskiego w grupach,  czekają na nauczyciela 

w swoim sektorze i z nim udają się do sali . 

20.  Podczas każdej przerwy dyżurują nauczyciele zgodnie z harmonogramem 

dyżurów. 

21.  Uczniowie nieprzestrzegający regulaminu, będą ukarani ujemnymi 

punktami zgodnie z regulaminem zachowania. 


