Załącznik nr 6
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

HARMONOGRAM WEJŚĆ DO SZKOŁY
1. Ze względu na epidemię COVID-19 uczniowie nie mogą przebywać w budynkach
szkolnych przed lekcjami tj. przed godziną 7.45.
2. Uczniowie dojeżdżający wchodzą wyznaczonymi wejściami do budynku szkolnego,
dezynfekują ręce i kierują się do swoich sal lekcyjnych.
3. Wejście do budynków szkolnych będzie się odbywało według ustalonego
harmonogramu.
Wejście do budynków szkolnych
Podczas przejścia uczniów od wejścia do budynku do sali lekcyjnej uczniowie zasłaniają nos i
usta maseczką.
BUDYNEK A
W czasie trwania remontu wejście do budynku A przed lekcjami będzie odbywało się
następująco:


Wejście główne
Wchodzą uczniowie do sal 4, 5 (komputerowa), 7, 8, 9 oraz do harcówki i holu przy
sklepiku

Godzina 7.50 – 8.00 – wchodzą uczniowie mające lekcje w salach 4, 5, 7, 8, 9 – uczniowie
przechodzą do sal korytarzem koło sekretariatu,
Godzina 7.55 – 8.05 - uczniowie mający lekcje w harcówce i przy sklepiku – uczniowie
przechodzą od wejścia głównego schodami w dół,


Wejście od boiska (do sal 11, 12, 13, 14 oraz do salki korekcyjnej i sali gimnastycznej

Godzina 7.45 – 7.55 – wchodzą uczniowie mający lekcje w salach 10, 11, 12, 13, 14 kierują
się bezpośrednio do swoich sal
Godzina 7.55 – 8.05 - wchodzą uczniowie mający lekcje w salce korekcyjnej oraz w sali
gimnastycznej

BUDYNEK B
1. Wejście do budynku B przed lekcjami



Wejście główne - uczniowie NLO godz. 7.45 – 8.00, nauczyciele



Wejście główne – uczniowie którzy mają lekcje w sali informatycznej –
przychodzą o 7.50 - 8.00 i wchodzą od razu do pracownik



Wejście od strony boiska (szczyt szkoły – z tył budynku) – uczniowie klas VII
i VIII, którzy mają lekcje w budynku B;
7.45 – 7.50 wchodzą uczniowie do sal lekcyjnych 12, 13 – piętro
7.50 – 7.55 wchodzą uczniowie do sal lekcyjnych 14, 15, 16 – piętro
7.55 – 8.00 wchodzą uczniowie do sal lekcyjnych 6, 7 – parter

2. Nauczyciele sprawujący dyżur „0” w budynku B na piętrze lub parterze otwierają
daną salę lekcyjną o wskazanej godzinie, aby uniknąć gromadzenia się uczniów na
korytarzu.
3. Uczniowie bezpośrednio po przyjściu do szkoły kierują się do sali, w której mają
lekcje.
4. Podczas pobytu na korytarzach szkolnych uczniowie i nauczyciele mają zasłonięty nos
i usta (obowiązuje noszenie maseczki lub przyłbicy) i w miarę możliwości zachowują
odstęp społeczny.
5. Uczniowie i nauczyciele mają obowiązek stosować się do zaleceń GIS oraz
postępować zgodnie z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
COVID-19
Wejście do hali od strony orlika
7.45 – 7.55 – klasa IIc, IId
7.55 – 8.05 – klasa Ib, Ic
Wejście do hali od strony przystanku
7.45 – 8.00 klasy IIIc, IIId

Wejście do hali od strony orlika
11.50 – klasa IIa, IIb
12.00 – klasa Ia
Wejście do hali od strony przystanku
11.50 - klasy IIIa, IIIb

Uczniowie klasy 4a oraz uczniowie do świetlicy:
Wejście między salą gimnastyczną a halą sportową (od boiska)

