
PROCEDURA POBYTU  W SALI DYDAKTYCZNEJ 
 OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W SZCZECINIE 

 
1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić 
uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan 
mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 
zgłosić fakt do kierownika gospodarczego celem usunięcia usterek.  

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę,  
w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 
odstępach czasowych (zalecane po każdej lekcji). 

4. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjne – wyjątek 
stanowią pracownie językowe, informatyczne oraz zajęcia wychowania fizycznego. 

5. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 
wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 
powietrza. 

6. Uczniowie przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem lekcji 
zachowując zasadę nie gromadzenia się. Do budynków szkół wchodzą wyznaczonymi 
dla poszczególnych klas wejściami i udają się bezpośrednio do swoich sal. 

7. W szkole wyłącza się dla klas 1-8 szatnie szkolne. Okrycia wierzchnie zabierane są do 
wyznaczonej danej klasie sali lekcyjnej.  

8. Uczniowie ograniczają przynoszenie do szkoły rzeczy zbędnych.  

9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. 

10. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 

11. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.  

12. Uczniowie mają lekcje w przypisanej im sali – nie zmieniają sal lekcyjnych. Wyjątek 
stanowią lekcje wychowania fizycznego, informatyki i języka angielskiego, które 
prowadzone są w pracowniach przedmiotowych oraz na świeżym powietrzu.  

13. Uczniowie mają stałe miejsca w sali. 

14. W pracowniach informatycznych uczniowie zobowiązani są do zdezynfekowania 
swojego stanowiska pracy środkami dezynfekcyjnymi przekazanymi przez nauczyciela 
informatyki. 



15. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tylko na świeżym powietrzu bez 
przebierania się uczniów. W razie niepogody lekcje odbywają się w salach 
przynależnych do danej klasy i mogą mieć charakter teoretyczny. 

16. Uczniowie wychodzą na przerwy śródlekcyjne według ustalonego harmonogramu  
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie COVID-19 
(zachowanie dystansu oraz noszenie maseczek ochronnych). Spędzają je w 
wyznaczonych strefach. 

17. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

18. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 
polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 
odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od 
dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących 
zasad dystansu społecznego.   

19. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między 
sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

20. Uczniowie klas I – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie 
wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub 
do plecaka. 

21. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 
dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 
Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 
mu do zajęć i konsultacji. 

 
 


