
ZASADY DLA UCZNIÓW  

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

od 1 września 2021 roku. 

 
1. Do szkoły przychodzisz zdrowy, bez objawów choroby (np. kaszel, gorączka). 

2. Wchodząc do budynku szkoły zgodnie z harmonogramem, zakładasz maseczkę, 

dezynfekujesz ręce i bezpośrednio udajesz się do sali lekcyjnej. Tam w wyznaczonym 

miejscu zostawiasz swoje okrycie wierzchnie i zmieniasz obuwie. 

3. Szczegółowe zasady wchodzenia i wychodzenia ze szkoły: 

Przed lekcją zerową i na świetlicę uczniowie wchodzą przez szatnię.  

Przed 1 lekcją: Klasy 4,8,6 wchodzą do szkoły przez wejście od strony tarasu. 

Klasy 5,7 wchodzą przez szatnię. 

Przed 2 lekcją i później: 

Wszystkie klasy wchodzą przez szatnię. 

Uczniowie pod opieką nauczyciela wychodzą ze szkoły tym wyjściem, którym przyszli. 

Nie wolno wychodzić wyjściem przy przedszkolu. 

Szafki w szatni w tym czasie są wyłączone z użytkowania, za wyjątkiem klas 1-3; klasy 5B   

i 7C oraz uczniów korzystających ze świetlicy. 

Uczniowie przebierają obuwie i zostawiają okrycia wierzchnie w sali lekcyjnej,                    

w której przebywają, w specjalnym przygotowanym do tego miejscu. 

4. W sali dezynfekujesz ręce i zdejmujesz maseczkę. 

5. Zakrywasz usta i nos w trakcie przebywania na częściach wspólnych na terenie placówki, 

poza przydzieloną dla twojej klasy salą, a także na polecenie nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły 

Z obowiązku noszenia maski jesteś  zwolniony w trakcie lekcji w-f, w czasie wykonywania 

ćwiczeń. 

6. Do szkoły zostaniesz wpuszczony od godz. 7.45. Jeśli jesteś uczniem klas 1-4                       

i przyjdziesz wcześniej, zostaniesz skierowany na świetlicę. 

7. Staraj się nie przychodzić przed godziną 7.45, unikaj gromadzenia się przed szkołą.  

8. Przerwy będziesz spędzał w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela. Lekcje w ciągu dnia będą 

odbywać się w większości w jednej sali.  

9. W czasie pobytu w szkole pijesz ze swojej butelki, nie dajesz „gryza” innym ze swojego 

jedzenia, nie częstujesz nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, 

ciastka), nie pożyczasz strojów sportowych, butów, maseczek   i innych rzeczy. 



10. Jak najczęściej myj i dezynfekuj ręce. 

11. Kichaj w zgięty łokieć. 

12. Jeśli poczujesz się źle, poinformuj od razu nauczyciela. 

13. Jeśli nie wiesz co zrobić, zapytaj nauczyciela. 

14. Często przecieraj swoje przybory, telefon komórkowy. Dbaj o higienę całego ciała, czyste 

ubrania. 

15. W drodze do szkoły przestrzegaj obowiązujących zasad.  

 
 

 

 


