
Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań  
Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii 

 

Organizacja pracy uczniów klas I – III w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci, które nie mają objawów infekcji dróg oddechowych lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie wchodzą do szkoły, korzystając z głównego wejścia w godzinach godz. 7.00 – 7.50 oraz 

po 8.20, a w czasie 7.50 – 8.20 – z wejścia ewakuacyjnego.  

3. Rodzice ucznia zaopatrują swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej szkoły, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Troszczą się także, żeby dziecko 

zawsze miało przy sobie własne chusteczki higieniczne (dwa opakowania). 

4. Uczniowie wchodzą do budynku, żegnając się z opiekunem przed wejściem do szkoły. Jeżeli 

indywidulana sytuacja na to pozwala, rodzice/opiekunowie odprowadzający dziecko na zajęcia nie 

wchodzą do budynku szkoły.  

5. Odbierając dziecko ze szkoły, rodzice/opiekunowie zgłaszają swoją obecność na portierni i oczekują 

na dziecko przed wejściem na hol szkoły.   

6. Dzieci wykorzystują szatnię zorganizowaną na piętrze przed wejściem do sali danej klasy (uczniowie 

nie schodzą do szatni ogólnej). 

7. Uczniowie posiadają ubranie stosowne do pogody, które umożliwia wyjście na zewnątrz także przy 

niskich temperaturach i opadach śniegu. 

8. Uczniowie nie przynoszą z domu do szkoły żadnych zbędnych rzeczy. 

9. Od godz. 8.00 uczniowie wchodzą do swoich sal, nie gromadząc się na korytarzu. Pozostają wówczas 

pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

10. W codziennej modlitwie uczniowie klas pierwszych uczestniczą na holu I piętra, zajmując miejsca 

przeznaczone dla danej klasy, natomiast uczniowie klas II abc oraz III abc – w swoich salach. 

Modlitwę tę prowadzi wyznaczony (klasy pierwsze) lub ten, który odbywa z dziećmi pierwszą lekcję 

(klasy drugie i trzecie). 

11. Na wszystkich zajęcia lekcyjnych oprócz wychowania fizycznego dana klasa przebywa w swojej sali 

lub na dworze pod wiatą (namiotem). 

12. Na zajęcia sportowe uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela na boisko – zawsze wtedy, kiedy 

jest to możliwe – lub do sali 2.10. 

13. Przerwy spędzają w salach lekcyjnych lub w miejscu określonym przez nauczyciela (na korytarz 

jednocześnie mogą wychodzić uczniowie dwóch klas).  

14. Czas przerw określa nauczyciel prowadzący z uczniami zajęcia, w miarę możliwości unikając czasu 

przewidzianego na przerwę  w klasach IV-VIII. 

15. Uczniowie nie wychodzą poza część budynku przewidzianą dla swojego poziomu bez bezwzględnej 

konieczności. Wyjście może nastąpić tylko po każdorazowym otrzymaniu zgody nauczyciela. 

16. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w godzinach: 8.40 – 11.00 według porządku: 

• uczniowie klas I abc: we wtorek i w czwartek,  

• uczniowie klas II abc: we wtorek i w czwartek, 

• uczniowie kl. III abc: w środę i w piątek. 

17. Po godz. 13.30 codziennie wejście do biblioteki nie jest poddane ograniczeniom przy zachowaniu 

zasady: w jednej części biblioteki jednocześnie może przebywać nie więcej niż pięcioro dzieci. 

18. Dzieci spożywają obiad w grupach klasowych według ustalonego harmonogramu. 

 


