
Harmonogram tygodnia dla uczniów klas I-VIII obowiązujący od 1 września 2021 r. 

I. Zasady ogólne: 

1. Zajęcia w poszczególnych oddziałach będą odbywały się zgodnie z bieżącym planem lekcji 

w wyznaczonych klasopracowniach 

2. Świetlica dla dzieci z klas I-III będzie funkcjonować w godz. 7.00 do 16.00 w oparciu o Plan 

dyżurów świetlicy szkolnej 

3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania 

Procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu w czasie 

epidemii obowiązujących od 1 września 2021 r. 

II. Procedura organizacji zajęć oraz przerw międzylekcyjnych  

1. Każdej klasie zostaje wyznaczona jedna sala lekcyjna, w której odbywają się zajęcia: 

1a – wychowawca p. Anna Giergielewicz – sala 108 

1 b - wychowawca p. Monika Rudzińska – sala 111 

2 a – wychowawca p. Ewa Człapińska – sala 113 

2 b – wychowawca p. Anna Mularska – sala 115 

3 a – wychowawca p. Krystyna Krawiecka – sala 116 

3 b – wychowawca p. Katarzyna Czerwińska – sala 101 

4a – wychowawca p. Monika Rosiak – sala 213 

4b – wychowawca p. Lucyna Guziejewska – sala 214 

5a – wychowawca p. Kamila Narazińska - sala 103 

5 b – wychowawca p. Elżbieta Czaplicka - sala 104 

6a – wychowawca p. Emila Zasada – sala 107 

7a – wychowawca p. Danuta Zbonikowska – sala 102 

7b – wychowawca p. Barbara Snopkowska- sala 215 

7 c – wychowawca p. Katarzyna Janicka – sala 216 

8a – wychowawca p. Urszula Bronikowska – sala 003 

8b – wychowawca p. Marzena Ryniecka – sala 004 

2. Zajęcia dla danej klasy odbywają się wyłącznie w wyznaczonej klasopracowni (wyjątek 

stanowią lekcje W-F, informatyki oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej). 

3. Klasopracownię informatyczną należy zdezynfekować po każdych zajęciach 

4. W sali lekcyjnej należy wyznaczyć każdemu uczniowie stałe miejsce. 

5. Klasopracownie winny być otwierane przez nauczycieli przed pierwszą lekcją, 

najpóźniej o godz. 7.45.  

6. W każdej klasopracowni dostępny jest płyn do dezynfekcji, wywieszona instrukcja 

dezynfekcji rąk oraz plakat „10 zasad dla ucznia- bezpieczny powrót do szkoły”. 

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie udają się do szatni a następnie do wyjścia z 

budynku szkoły według ustalonego harmonogramu.  

8. Na przerwy międzylekcyjne uczniowie wychodzą na wyznaczony korytarz zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. 

Przerwy międzylekcyjne 

Klasa Korytarz WC 

1a I PIĘTRO korytarz C  

I PIĘTRO 

 

WC 3 CHŁOPCY – klasy I-III 

WC 4 DZIEWCZĘTA – klasy I-III 

1b I PIĘTRO korytarz C 

2a I PIĘTRO korytarz C 

2b I PIĘTRO korytarz C 

3a PARTER korytarz A 

3b PARTER korytarz A 

4a II PIĘTRO korytarz E  

PARTER  4b II PIĘTRO korytarz E 



5a I PIĘTRO korytarz D  

WC 1 CHŁOPCY – klasy IV-VIII 

WC 2 DZIEWCZĘTA– klasy IV-VIII 
5b I PIĘTRO korytarz D 

6a I PIĘTRO korytarz D 

7a I PIĘTRO korytarz D 

7b II PIĘTRO korytarz E 

7c II PIĘTRO korytarz E 

8a PARTER korytarz B 

8b PARTER korytarz B 

 

9. Na przerwie międzylekcyjnej należy pamiętać o wietrzeniu klasopracowni. 

10. Na przerwy międzylekcyjne uczniowie wychodzą w maseczkach osłaniających usta i 

nos. 

11. Na przerwach międzylekcyjnych uczniowie mogą poruszać się jedynie po 

wyznaczonym dla danej klasy korytarzu (wyjątek stanowi przejście ucznia do toalety). 

12. Zaleca się, aby uczniowie nie gromadzili się na przerwach międzylekcyjnych w 

większych grupach. 

13. Zaleca się przeprowadzanie zajęć lekcyjnych zwłaszcza godzin W-F na terenie 

przyszkolnego kompleksu sportowego Orlik. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia na 

terenie obiektów sportowych zobowiązany jest przeprowadzać zajęcia w taki sposób, aby 

ograniczyć kontakty dzieci z różnych klas.   

 

III.  Procedura organizacji wejść do budynku i wyjść z budynku po zakończeniu zajęć  

1. Do budynku szkoły może być wpuszczony uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem wejść 

i wyjść. 

Wejścia do budynku szkoły 

Dni tygodnia 

 

 

Godziny 

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

 

- Główne wejście 

do budynku szkoły 

- Boczne wejście 

do budynku szkoły 

7.30-7.45 Klasy 3a, 3b, 2b 

 

Klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a,  

7.45-8.00 Klasy 1a, 1b, 2a 

 

Klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b 

Wyjścia z budynku szkoły 

Dni tygodnia 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

 

- Główne wejście 

do budynku szkoły 

- Boczne wejście 

do budynku szkoły 

 Klasy 3a, 3b, 2b  

(5 min przed dzwonkiem 

ostatniej lekcji) 

Klasy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a,  

(5 min przed dzwonkiem 

ostatniej lekcji) 

 Klasy 1a, 1b, 2a 

(5 min po dzwonku ostatniej 

lekcji) 

Klasy 7a, 7b, 7 c, 8a, 8b 

(5 min po dzwonku ostatniej 

lekcji) 

 
 


