
1.     Na terenie szkoły (korytarze, hole, łazienki, szatnie, schody) obowiązuje 

zakrywanie ust i nosów poprzez noszenie przyłbic lub maseczek. 

  

2.     Uczniowie przychodzą na lekcje w określonym czasie – nie 

wcześniej, aby nie pozostawać w szkole na korytarzach przed i po lekcjach. 

Jeżeli uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej, pozostają w salach 

wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. 

  

3.     Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych: 

- oddziały „0” – I zmiana - od godz. 7.00, II - zmiana od godz. 12.00 

- dla klas I – III od godz. 8.00 (I zmiana) i godz. 12.30 (II zmiana) (lekcje 

bez przerw). Lekcje kończą się o godz. 16.30. Uczniowie klas I i II (klasy 

II przez dwa pierwsze tygodnie września) pozostają w szatni i czekają na 

nauczyciela 

- dla klas IV – VIII od godz. 7.30 do godz. 16.10. 

  

4.     Szatnia: 

- wejścia do szatni będą dwa – od strony ul. Miłej (główne wejście) oraz  od 

ul. Bema (od szatni): 

- wejściem od ulicy Miłej (wejście główne) wchodzą uczniowie z klas: 

1D, 2A, 2D, 2E, 3B, 3D, 4B, 5B, 5D, 6A, 6D, 6E, 7C, 7D, 7E, 8C, 8D, 8E 

  

- wejściem od ulicy Bema (od szatni) wchodzą uczniowie z klas: 1A, 1B, 

1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 3E, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 6C, 6B, 6F, 7A, 7B, 8A, 8B 

- w szatni nie powinny pozostawać osoby (rodzice, opiekunowie) czekający 

na dzieci 

  

5. Stołówka - obiady będą wydawane w następujących terminach: 

- od 11.00 do 11.30 dla dzieci przebywających w świetlicy 

- od 12.00 do 12.30 dla dzieci z klas I – III kończących lekcje oraz 

zaczynających lekcje na II zmianie 

- od 11.40 do 11.55 dla uczniów z klas IV – V 

- od 12.40 do 12.55  dla uczniów z klas VI – VIII 

Po lekcjach uczniowie będą mieli możliwość zjedzenia obiadu do godz. 

14.00. 



6. Przerwy: 

   - uczniowie przemieszczają się do sal lekcyjnych oraz pozostają przed 

salami,   nie gromadząc się i starając się zachować dystans między sobą 

- jeżeli kolejna lekcja odbywa się w tej samej sali, uczniowie 

spędzają    przerwę w tej sali. 

 


