
Procedura organizacji przerw oraz dyżurów  w Szkole Podstawowej  
im. Orląt Lwowskich w Nowinach obowiązująca w  roku szkolnym  2020/2021 

(w czasie trwania pandemii z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS i MZ) 
 

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. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

4. W pozostałych klasach przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć przyjętym 

odrębnym zarządzeniem. 

5. W szkole ustala się przerwy 5, 10, 15, 20 i 25 minutowe. 

6. Przerwy 5-minutowe uczniowie spędzają w sali z nauczycielem, z którym mieli lekcję 

poprzedzającą (wietrzenie sali, proste ćwiczenia, picie wody, załatwianie potrzeb 

fizjologicznych). 

7. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

8. Nauczyciel sprawujący opiekę w czasie przerwy organizuje zajęcia, zabawy proste 

ćwiczenia w taki sposób, by ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

9.  Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania uczniom o konieczności 

mycia oraz dezynfekcji rąk. 

10. Jedna przerwa dłuższa jest przerwą śniadaniową. Śniadanie jedzą uczniowie w ławce, 

kanapka, przekąski lub owoce przynoszone są w pudełku, a napój w butelce lub 

bidonie. Przed posiłkiem ręce myjemy w sali lub w łazience. Uczniowie spożywają 

wyłącznie swoje jedzenie i picie. 

11. Obiady jedzą uczniowie na długiej przerwie 25 minutowej (klasy I-III) lub dwóch 20 – 

minutowych ( klasy IV-VIII). W budynku SP na pierwszej przerwie jedzą klasy IV                

i V, na drugiej klasy VI. W budynku ZSP klasy VII i VIII jedzą obiad na pierwszej 

przerwie 20 -minutowej. Pozostali uczniowie są na boisku, sali gimnastycznej, holu lub 

korytarzu. 

12. Dłuższe przerwy 10-minutowe uczniowie zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice mogą 

spędzać na holu. Nauczyciele wymieniają się na dyżurze. 

13. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów 

w czasie dłuższych przerw  z boiska szkolnego. 



14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są w czasie przerw śródlekcyjnych 

mieć zakryty nos i usta (maseczka lub przyłbica). 

15. Uczniowie spędzają przerwy tylko w gronie swojego zespołu klasowego, starają się 

unikać kontaktów z uczniami z innych klas. 

16. Korytarze, hole, boiska są podzielone na strefy, w których w czasie przerw mogą 

przebywać jedynie uczniowie przypisanego do danej strefy oddziału. 

17. W razie konieczności przejścia przez strefę przeznaczoną dla innego oddziału, 

uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego – min. 1,5 m od 

ucznia innej grupy. 

18. Obowiązuje całkowity zakaz biegania po korytarzu szkolnym.  

19. W budynku ZSP w czasie przerw zostawiamy otwarte okna i drzwi do sal, by na 

korytarzu był dostęp świeżego powietrza. 

20. W budynku szkoły uczniowie zdejmują maseczki wyłącznie w salach lekcyjnych  

i na świetlicy. 

21. Jeśli uczeń źle się poczuje lub nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy chorobowe, 

natychmiast informuje o tym dyrektora, rodzica lub prawnego opiekuna. 

22. Na holu wyłączone są  źródełka  wody pitnej. 

23. Na przerwach możliwe jest wybiórcze badanie temperatury ciała dziecka przez 

nauczyciela. 

24. Maseczki i wykorzystane ręczniki jednorazowe wrzucamy do wyznaczonych 

pojemników.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


