
REGULAMIN DYŻURÓW I PROCEDUR / REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 

PODCZAS PRZERW I DYŻURÓW 

 

1. Uczniowie 

a) W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej (wszystkie pomieszczenia 

szkolne oprócz sal lekcyjnych) uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans 

społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby oraz przestrzegać obowiązku zasłaniania ust  

i nosa maseczką, przyłbicą, itp. Na lekcjach maseczki nie obowiązują, chyba że 

nauczyciel poleci inaczej.  

b) Klasy wskazane przez Dyrekcję podczas: 

 pierwszej 15-minutowej przerwy (po 3 lekcji)  

 drugiej 15- minutowej przerwy (po 4 lekcji) 

 trzeciej 15 – minutowej przerwy (po 6 lekcji) 

wychodzą na boisko z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Po pierwszym 

dzwonku uczniowie ustawiają się przed wejściem do szkoły, a nauczyciele dyżurujący 

dezynfekują im ręce. 

c) Klasy wskazane przez Dyrekcję podczas: 

 pierwszej 15-minutowej przerwy (po 3 lekcji)  

 drugiej 15- minutowej przerwy (po 4 lekcji) 

 trzeciej 15 – minutowej przerwy (po 6 lekcji) 

pozostają w budynku szkoły: 

 w salach lekcyjnych, gdy kolejna lekcja odbywa się w tym samym miejscu 

 przy zmianie sal lekcyjnych oczekują na rozpoczęcie zajęć na korytarzu 

bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której odbywać się będzie kolejna 

lekcja  z zachowaniem dystansu społecznego i obowiązku zasłaniania ust          

i nosa.  

W przypadku złych warunków atmosferycznych uczniowie postępują zgodnie                             

z wytycznymi dotyczącymi przerw 10-minutowych.  



d) Podczas przerw 10-minutowych pozostają w budynku szkoły: 

 w salach lekcyjnych gdy kolejna lekcja odbywa się w tym samym miejscu 

 przy zmianie sal lekcyjnych oczekują na rozpoczęcie zajęć na korytarzu 

bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której odbywać się będzie kolejna 

lekcja,  z zachowaniem dystansu społecznego i obowiązku zasłaniania ust     

i nosa.  

e) Uczniowie nie przychodzą do szkoły wcześniej niż 10 minut przed ustalona 

godziną rozpoczęcia swoich zajęć.  

f) Po zakończonych lekcjach bez wyraźnej potrzeby uczniowie nie pozostają w szkole,  

niezwłocznie udają się do domu zachowując dystans społeczny.  

2. Nauczyciele 

a) W czasie przebywania w szkole w przestrzeni wspólnej ( wszystkie pomieszczenia 

szkolne oprócz sal lekcyjnych) nauczyciele są zobowiązani zachowywać dystans 

społeczny  – 1, 5 m od drugiej osoby oraz przestrzegać obowiązku zasłaniania ust  

i nosa. 

b) Pomieszczenia są wietrzone na każdej przerwie – nauczyciel otwiera okna po 

każdej zakończonej lekcji, gdy nie zmienia sali lub zaraz po przyjściu do sali,       

w której ma kolejną lekcję. 

c) Jeśli po lekcji uczniowie wychodzą z sali, nauczyciel pozostawia klucz od sali             

w drzwiach. 

d) Podczas przerw 10-minutowych bezpośrednio po dzwonku nauczyciel, który 

kolejną lekcję ma w innej sali lekcyjnej, przechodzi do niej. Otwiera w niej okno             

i dezynfekuje biurko. Pełni dyżur w sali, do której przyszedł. Podczas przerw nad 

bezpieczeństwem uczniów pozostających w salach lub czekających na korytarzu 

czuwają również wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele. 

e) Podczas przerw 15-minutowych: 

- nauczyciel, który miał lekcję z klasą, która zgodnie z ustaleniem Dyrektora 

wychodzi na boisko, po dzwonku otwiera w sali okna, schodzi z uczniami na 

parter;  jeśli został do tego wyznaczony, pełni dyżur na boisku; po pierwszym 

dzwonku pilnuje ustawiania się uczniów na boisku i dezynfekuje ręce 

wchodzącym uczniom; udaje się do sali, w której ma kolejną lekcję; nauczyciel, 



który nie ma dyżuru na boisku, bezpośrednio po pierwszym dzwonku udaje się do 

sali, w której ma lekcję; 

- nauczyciel, który miał lekcję z klasą, która zgodnie z ustaleniem Dyrektora nie 

wychodzi na boisko, po dzwonku otwiera okna i pozostaje z uczniami w sali; po 

pierwszym dzwonku czeka na pojawienie się na korytarzu wyznaczonych przez 

Dyrektora nauczycieli dyżurujących, po czym przechodzi do sali, w której ma 

kolejną lekcję. 

f) gdy uczniowie nie mogą wyjść na boisko ze względu na złe warunki 

atmosferyczne, nauczyciel pozostaje z nimi w sali do pierwszego dzwonka, a 

następnie udaje się do sali, w której ma kolejną lekcję.  


