
Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów 

i pracowników przed zakażeniem koronawirusem. 

 

1) Wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania zajęć przez uczniów klas I - III godzina 

8.00. Zróżnicowany czas rozpoczynania zajęć nie narusza szkolnego planu lekcji, 

ponieważ w tych klasach pracuje jeden nauczyciel. Gdyby zachodziła potrzeba wejścia 

na zajęcia wyłączone z edukacji wczesnoszkolnej np. nauczyciela angielskiego, 

informatyki czy religii/etyki – to z łatwością je można dostosować do rozkładu lekcji tych 

nauczycieli. 

2) klasy IV – VIII rozpoczynają zajęcia o godzinie 7.45. 

Korzyści:  

 rozładowuje się tłok w szatni;  

 dzieci poruszają się w małych grupach w drodze do swoich sal; 

 wyjścia uczniów na boisko lub do ogrodu nauczyciele ustalają między sobą              

w różnych godzinach; 

 możliwość wprowadzenia różnych godzin na spożywanie posiłków; 

 zakończenie zajęć odbywa się także w różnych godzinach, co rozładowuje 

ewentualny zgromadzenie w szatni; 

 mniejsza liczba rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci ze szkoły; 

 

3) wprowadzenie w całej szkole przerw 10-minutowych i dwóch dłuższych przerwy 

15 minutowych dla klas I-III i trzech przerw 15 minutowych dla klas IV-VIII. 

Korzyści:  

 uczniowie mają możliwość spędzania przerw na zewnątrz – konieczność 

wprowadzenia dodatkowych dyżurów nauczycielskich i wyznaczenie obszarów 

do zabawy dla poszczególnych poziomów edukacyjnych; 

 w czasie przerw uczniowie nie będą tłoczyli się do toalet  

 z łatwością można wyznaczyć różne godziny spożywania posiłków, 

z wykonaniem dezynfekcji stolików po poprzedniej grupie; 



4) „Przypisanie klasy do Sali” – w miarę możliwości ułożyć rozkład lekcji dla klas tak, by 

w różnych godzinach się rozpoczynały  

Korzyści:  

 uczniowie będą przychodzili do szkoły na różne godziny, co rozwiąże problem 

porannego tłoku w szatni; 

 ze względu na różną liczbę godzin dydaktycznych w tygodniu na każdym 

poziomie edukacyjnym uczniowie w różnych godzinach będą kończyli zajęcia                  

i opuszczali budynek szkolny. Wrażliwym punktem w organizacji każdego dnia 

są lekcje 5-6, dlatego warto w miarę możliwości zaplanować na te godziny lekcje 

wf-u, lekcje z wychowawcą lub inne, które nie zawsze muszą być prowadzone 

w salach dydaktycznych; 

 w czasie przerw uczniowie nie będą tłoczyli się do toalet.  

 

5) Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic na 

terenie szkoły, zarówno w czasie prowadzenia lekcji oraz przerw i zajęć  pozalekcyjnych. 

 

 


