
Procedura organizacji opieki podczas korzystania przez uczniów z przerw
w Zespole Placówek Oświatowych w Bolechowicach

w czasie pandemii COVID-19

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie z toalety.
2. Przerwy organizowane są w wyznaczonych godzinach w celu ograniczenia gromadzenia się uczniów.
3. Przerwy międzylekcyjne odbywają się w wyznaczonej dla klasy sali lekcyjnej, korytarzu i na boisku
szkolnym podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.
4. W czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły pod opieką nauczyciela.
5. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby w czasie
zajęć.
6. Na przerwę udają się uczniowie z wyznaczonych klas i o wyznaczonej godzinie.
7. Na boisko szkolne oraz na teren przed szkołą uczniowie wychodzą pod opieką nauczyciela.
8. Uczniowie w czasie przerw podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących oraz
respektują uwagi wszystkich pracowników szkoły.
9. Na boisku szkolnym uczniowie mogą przebywać tylko w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego.
10. Podczas przerw uczniowie nie częstują się napojami, kanapkami, słodyczami.
11. Uczniowie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego.
12. Uczniowie spędzają czas na przerwach z zachowaniem odstępu i zapewnienie utrzymania dystansu
pomiędzy grupami (różne godziny przerw na korytarzu, boisku i terenem przed szkołą).
13. Na przerwy uczniowie nie mogą zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały
swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o dezynfekcję rzeczy, przedmiotów, zabawek.
14. Zabronione są zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczniów
(popychanie, kopanie, podstawianie nóg, bicie, rzucanie przedmiotami, przepychanie się łokciami itp.)
15. O zaobserwowanych podczas przerw przejawach przemocy, agresji lub niekoleżeńskiego
zachowania należy bezzwłocznie powiadomić nauczyciela dyżurującego.
16. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po terenie budynku szkoły. W szkole
obowiązuje ruch prawostronny, tzn. chodząc po korytarzu, schodząc po schodach, przechodząc przez
drzwi poruszamy się prawą stroną.
17. W trakcie przerw uczniowie nie tarasują przejścia w korytarzach, łącznikach oraz na schodach, nie
przebywają w okolicach toalet i nie blokują przejścia do nich.
18. W czasie przerw w budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz biegania i krzyczenia.
19. Po dzwonku uczniowie wchodząc do  sal lekcyjnych dokonują dezynfekcji rąk.


