Załącznik nr 1d do Zarządzenia nr 1 /2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu z dnia 01.09.2020r.

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego
obowiązujący od 1.09.2020r.

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na: odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek,
korzystanie z toalety, biblioteki, ewentualnie dokonywanie zakupów w
automacie/sklepiku.
2. Podczas przerw obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły.
3. Uczniowie mają obowiązek podporządkowywać się poleceniom nauczycieli dyżurujących i
innych pracowników szkoły.
4. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerw w miejscu do tego
wyznaczonym.
5. Czas przerwy uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu.
6. Podczas przerw zabrania się:
- biegania po korytarzach i schodach,
- hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),
- stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, klepanie, bicie,
podstawianie nóg, przezywanie, obrażanie, itp.),
- organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia,
- śmiecenia oraz niszczenia mienia i sprzętu szkolnego,
- zabaw przedmiotami mogącymi stworzyć zagrożenie (nożyczki, szpilki, przybory szkolne,
itp.).
7. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami
fizjologicznymi.
8. Podczas poruszania się po korytarzach, należy zachować bezpieczną odległość od drzwi
(wszystkie drzwi otwierają się w stronę korytarza).
9. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie
wchodzą i schodzą zawsze prawą stroną.
10. W momencie zakończenia przerwy uczniowie natychmiast udają się do sal lekcyjnych.
11. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej
dewastacji uczniowie niezwłocznie informują nauczyciela dyżurującego lub innego
pracownika szkoły.
12. Podczas przerwy na podwórku, dodatkowo obowiązują następujące zasady:
- wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe,
- uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie pod opieką nauczycieli,
- nie wolno wchodzić, skakać na ławki, murki, stoliki, biegać, niszczyć roślinności,
- na dziedzińcu szkolnym nie wolno bawić się piłką.

13. Zabrania się korzystania ze sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie szkoły
niezgodnie z jego przeznaczeniem.
14. W razie nieobecności nauczyciela po dzwonku na lekcję przewodniczący klasy lub inny
przedstawiciel klasy zgłasza fakt wicedyrektorom szkoły lub innemu nauczycielowi.
15. W budynku PSP nr 29 w piątki zezwala się na korzystanie z telefonów komórkowych.

W związku z funkcjonowaniem szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego wprowadza się
dodatkowe zasady bezpieczeństwa.
1. Podczas przerw uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły utrzymują, jeśli
to jest możliwe, dystans społeczny między sobą min. 1,5 m. Pracowników i
uczniów obowiązuje noszenie maseczek.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem lub dezynfekowanie rąk, w szczególności po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego
powietrza.
3. Podczas przerw nauczyciele wietrzą sale.
4. II śniadanie uczniowie powinni spożywać podczas przerw spędzanych w salach.
5. W toaletach przebywać może taka liczba uczniów, jaka jest liczba kabin toaletowych.
6. Podczas dokonywania zakupów w automacie/ sklepiku należy ustawić się w kolejce,
zachowując dystans społeczny min. 1,5 m.
7. Po dzwonku na lekcje uczniowie zobowiązani są w spokoju oczekiwać na nauczyciela.

BUDYNEK PSP NR 15
1. W klasach 1-2 nauczyciel organizuje przerwy dla prowadzonej grupy uczniów w zależności od
potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W tym czasie nauczyciel dba o
bezpieczeństwo uczniów i przeprowadza wietrzenie sali.
2. Dla klas 3 – 8 przerwy na korytarzu odbywają się rotacyjnie (ustalona cześć klas spędza
przerwę w sali lekcyjnej, pozostali na korytarzu lub na podwórku szkoły, potem zamiennie)
zgodnie z ustalonym porządkiem przy utrzymaniu zasady:
- przerwy parzyste – wychodzą klasy z parzystych sal,
- przerwy nieparzyste – wychodzą klasy z nieparzystych sal.
3. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych strefach, unikają mieszania się klas.
4. Strefa A: sale 10, 11, 12, 20, 22, 23
Strefa B: sale 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 29
Strefa 0: sale 3, 4, 5, 6
5. Strefa A obejmuje: korytarz wąski przy salach i 1/3 szerokiego
Strefa B obejmuje korytarz wąski przy salach i 2/3 szerokiego
6. W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w szkolnych toaletach w czasie przerw dopuszcza
się korzystanie z nich podczas przerwy śródlekcyjnej za zgodą nauczyciela.
7. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i w miarę możliwości logistycznych przerwy będą
spędzane na świeżym powietrzu:
- dziedziniec przy kortach klasy 6 i 8a,
- tereny zielone przed szkołą klasy 3 i 4,5.

BUDYNEK PSP NR 29
1. Przerwy spędzamy według harmonogramu:
109- przy szatni (parter);
112,113,115,116 na korytarzu w wyznaczonych sektorach;
002, 002a, 001- korytarz przy salach;
137- łącznik w części PSP15,
118-korytarz przy sali;
227-korytarz przy Sali.
2. W czasie przerw klasy są wietrzone.
3. W szatni (w boksie) mogą przebywać jednocześnie 3 osoby.
4. Do sklepiku/automatu schodzimy po dwie osoby, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi
dyżurującemu.
5. Nie mieszamy się z innymi klasami.
6. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i w miarę możliwości logistycznych przerwy będą
spędzane na świeżym powietrzu.

