
Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach 

1. Niniejsza procedura  powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

3. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej organizują przerwy dla swoich uczniów                       
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

4. W klasach IV – VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem lekcji. 
5. W szkole obowiązuje stały przydział sal lekcyjnych dla klas, w których uczniowie 

zajmują niezmienne miejsca. 
6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących. 
7. Na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych  ogranicza się aktywność uczniów 

sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.  
8. Nauczyciel w czasie pełnienia  dyżuru zachowuje dystans 1,5 m między 

osobami/uczniami przebywającymi w wyznaczonym rejonie szkoły. 
9. Nauczycielem dyżurującym dla uczniów klas IV – VIII jest nauczyciel, który prowadzi 

zajęcia dydaktyczne zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 
10. Nauczyciele rozpoczynający pierwsze lekcje pełnią dyżur od godziny 7. 30 do godziny 

7.50 w obrębie klasy i wyznaczonej strefy na korytarzu dla danej klasy, która 
obejmuje obszar od drzwi wejściowych do danej klasy, do następnych drzwi 
wejściowych kolejnej  klasy. Po dzwonku po pierwszej lekcji obowiązkiem nauczyciela 
jest pełnienie dyżuru do chwili rozpoczęcia drugiej lekcji.  

11. Po 2, 3, 4, 5, 6 i 7 lekcji nauczyciele przebywają z uczniami danej klasy do rozpoczęcia 
kolejnej lekcji. 

12. W przypadku lekcji wychowania fizycznego, informatyki, podziału klasy na grupy 

językowe obowiązkiem nauczyciela jest przyjście do miejsca przebywania klasy                      

z chwilą dzwonka na lekcję, zaś  po skończonej przyprowadzenie do sali lekcyjnej,                

w której przebywa klasa i pozostanie z nią do chwili rozpoczęcia kolejnej lekcji. 

13. W przypadku przejścia do stołówki, łazienki, sekretariatu szkoły, gabinetu pielęgniarki 

szkolnej uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, minimum 

1,5 m od uczniów innej grupy. 

14. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest punktualne przybywanie do miejsca dyżuru                   

i jego sumienne pełnienie. 

15. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali                    

w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, przy swojej sali, aby w miarę możliwości 

ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa. 

16. Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (korytarze, łazienki, szatnia, biblioteka) jest 

wymagane noszenie osłon nosa i ust przez uczniów, które zobowiązani są zakupić 

rodzice. 

17. Po skończonych zajęciach obowiązkiem nauczycieli jest sprowadzenie uczniów do 

szatni w odstępach czasowych, tak aby uczniowie mogli bezpiecznie wejść do 

boksów, przebrać się i je opuścić. 

18. W czasie przerw obiadowych nauczyciele pełnią dyżur na terenie stołówki, zwracając 

uwagę uczniom na zachowanie bezpieczeństwa i kulturalnego spożywania posiłków. 


