
Załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora w sprawie sposobu realizacji zadań  
Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie w czasie epidemii 

 
 

Organizacja pracy uczniów klas IV – VIII w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, którzy 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 głównym wejściem i kierują się do szatni. 

3. W szatni korzystają z indywidualnych szafek lub z oznakowanych boksów (dwa na 

jedną klasę w odstępnie jednego bosku niewykorzystywanego). 

4. Uczniowie mogą tylko jeden raz skorzystać z kluczyka zapasowego do własnej szafki 

w sytuacji, kiedy zapomnieli o kluczyku, pozostawiając go w domu. Kolejne 

zapomnienie skutkuje skierowaniem ucznia do boksu awaryjnego. 

5. Zalecamy, by uczniowie, przebywając w szatni oraz w innych obszarach należących 

do strefy wspólnej, używali maseczek osłaniających nos i usta, jeżeli nie jest możliwe 

zachowanie bezpiecznego dystansu. 

6. Przynaglamy, by wszyscy uczniowie posiadali własne chusteczki higieniczne! 

7. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły żadnych zbędnych. 

8. Unikają pożyczania przyborów szkolnych, dysponując własnymi. 

9. Codzienną modlitwę uczniowie przeżywają, gromadząc się o godz. 8.15 w 

przewidzianych dla siebie miejscach: 

• Klasy IV abc i VI abc: w salach lekcyjnych, w których klasy mają pierwszą 

lekcję – oprócz przypadku, gdy klasa zaczyna dzień lekcją wychowania 

fizycznego (wówczas dołącza do klas piątych), 

• Klasy V abc: sala gimnastyczna,  

• Kl. VII abc: aula, 

• Kl. VIII: kaplica. 

10. Każda klasa według planu zmienia salę, w której odbywa kolejną lekcję. Minimalizuje 

jednak czas spędzany w strefie wspólnej, przechodząc do sal na przyzwolenie 

nauczyciela. 

11. Na zajęcia sportowe uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela na boisko – zawsze 

wtedy, kiedy jest to możliwe – lub odbywają lekcje w sali gimnastycznej. Po zajęciach 

sportowych przebierają się jeszcze w czasowych ramach lekcji, by opuścić szatnię 

wraz z dzwonkiem na przerwę.   

12. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych, na szkolnym boisku, na korytarzu 

lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela. 

13. Uczniowie klas IV – VIII mogą skorzystać z posiłku wydawanego w szkolnej 

stołówce o godzinie przewidzianej dla swojej klasy w rozkładzie gwarantującym 

bezpieczeństwo sanitarne.  

14. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki, kierując się zasadami ustalonymi na czas 

epidemii (normy udostępnione przy wejściu do biblioteki). 

15. Systematycznie – także w dni wolne od zajęć lekcyjnych – wietrzymy sale i inne 

szkolne pomieszczenia (w ciągu dnia roboczego co najmniej co godzinę).  


