ORGANIZACJA PRZYCHODZENIA DO SZKOŁY DZIECI ODDZIAŁÓW ZEROWYCH ORAZ KLAS 1-3

§ 1. ZERÓWKI/ŚWIETLICA
1. Uczniowie oddziałów zerowych są do szkoły przyprowadzani przez opiekunów
nieprzejawiających żadnych objawów infekcji.
2. Rodzice zaprowadzający dziecko na świetlicę oraz ci, którzy będą przyprowadzać dzieci
bezpośrednio na zajęcia z wychowawcą, zobowiązani są skorzystać z wejścia do budynku
szkoły od strony boiska. Wyjątek stanowią dzieci należące do oddziałów 0d, Ob oraz 1c, które
mogą skorzystać z odrębnego wejścia do przedszkola od strony basenu (lewa strona).
3. Przed wejściem będzie się znajdować informacja kierująca rodziców „Wejście: świetlica i
oddziały zerowe”.
4. Drzwi wejściowe od strony boiska (przedsionek i główne) pozostają otwarte na oścież w celu
zapewnienia cyrkulacji powietrza.
5. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m , przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać rygoru sanitarnego.
6. Rodzic obowiązkowo przed wejściem do budynku dokonuje dezynfekcji rąk oraz przychodzi w
maseczce lub przyłbicy (informacja przypominająca znajduje się w widocznym miejscu przed
budynkiem szkoły).
7. Wyznaczona woźna od godziny rozpoczęcia funkcjonowania świetlicy aż do godziny 7.30
nadzoruje i bezwzględnie pilnuje, aby przed świetlicą i w tzw. „strefie rodzica”1 nie
znajdowała się zbyt duża liczba osób odprowadzających w jednym czasie. Od godziny 7.00
dodatkowo w tę pracę zaangażowana jest pomoc nauczyciela. Sukcesywnie wpuszcza
opiekunów. Kontroluje przestrzegania reżimu sanitarnego (1,5 m odstępu). W przypadku
kiedy w tym czasie na zapleczu pełni dyżur nauczyciel (godz. 7.00), jego obowiązkiem jest
pomoc.
8. Na trasie: wejście od strony boiska w kierunku wejścia do świetlicy będą umieszczone
oznaczenia (taśma) przypominające o konieczności zachowania odstępu ( informacja/strzałki
na ścianie kierujące do świetlicy i sal 49,50).
9. Na trasie prowadzącej od wejścia od strony boiska w kierunku sal znajdujących się na
parterze obowiązuje ruch prawostronny (taśma- przerywana linia, strzałki z numerami sal).
10. W celu zwiększenia bezpieczeństwa od godziny 6.00 do 7.25 główne wejście do szkoły od
strony basenu będzie niedostępne - zamknięte.
11. Pobyt rodzica/opiekuna na terenie szkoły w tzw. „strefie rodzica” ze względów
bezpieczeństwa musi być ograniczony do niezbędnego minimum.
Przydział sal dla poszczególnych oddziałów zerowych
Oddział
0a
0b
0c
0d

1

sala
49
4 (parter)
50
6 (parter)

„Strefa rodzica” to przestrzeń znajdująca się na parterze budynku. Rodzic nie wchodzi na pierwsze i drugie
piętro budynku szkoły.

§ 2.a

KLASY 1-2

1. Rodzic przyprowadzający dziecko zobowiązany jest skorzystać wyłącznie z głównego wejścia
od strony basenu.
2. Przed wejściem informacja dla rodziców „Wejście: klasy 1-3”.
3. Uczniowie klas 1-3 są przyprowadzani do szkoły przez rodziców, ale pozostawiani przez nich
w tzw. „strefie rodzica”.
4. Uczniowie klas 1-3 mogą być przyprowadzani bezpośrednio przed zajęciami nie wcześniej
jednak niż na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
5. W przypadku potrzeby wcześniejszej obecności ucznia na terenie szkoły powinien być on
zaprowadzony przez rodzica na świetlicę zgodnie z powyższymi zasadami (patrz § 1.).
6. Rodzic obowiązkowo przed wejściem do „strefy rodzica” dokonuje dezynfekcji rąk oraz
zakłada maseczkę lub przyłbicę (informacja przypominająca znajduje się w widocznym
miejscu przed budynkiem szkoły).
7. Przy wejściu głównym znajdują się dwie pomoce nauczyciela. Pierwsza z nich odbiera dziecko
od rodzica, uzyskuje od niego informację, do której klasy ono chodzi. Następnie przekazuje je
drugiej pomocy nauczyciela, która jest odpowiedzialna za to, by odprowadzić ucznia do
konkretnej sali.
§ 2.b

KLASY 3

1. Rodzic przyprowadzający dziecko zobowiązany jest skorzystać WYŁĄCZNIE z głównego
wejścia od strony basenu.
2. Przed wejściem informacja dla rodziców „Wejście: klasy 1-3”.
3. Uczniowie klas 3 są przyprowadzani do szkoły przez rodziców, ale pozostawiani przez nich w
tzw. „strefie rodzica”.
4. Uczniowie klas 3 mogą być przyprowadzani bezpośrednio przed zajęciami nie wcześniej
jednak niż na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
5. W przypadku potrzeby wcześniejszej obecności ucznia na terenie szkoły powinien być on
zaprowadzony przez rodzica na świetlicę zgodnie z powyższymi zasadami (patrz § 1.).
6. Rodzic obowiązkowo przed wejściem do „strefy rodzica” dokonuje dezynfekcji rąk oraz
przychodzi w maseczce lub przyłbicy (informacja przypominająca znajduje się w widocznym
miejscu przed budynkiem szkoły).
7. Przy wejściu głównym od strony basenu znajduje się woźna, który odbiera dziecko od rodzica,
uzyskuje od niego informację, do której klasy ono chodzi i kieruje je w stronę odpowiedniej
sali.
Przydział sal dla poszczególnych oddziałów
Klasa
1a
1b*
1c
2a
2b
2c
3a

sala
8
18
5
7
16
9
17

3b*
3c

18
19

8. Rozmieszczenie oddziałów na piętrach
II
I
0

19 – 3c
7 – 2a
6 – 0d

18 – 3b/1b
8 – 1a
5- 1c

17 – 3a
9 – 2c
4–0b

16 – 2b

9. Wychowawcy klas 1-3 zobowiązani są do obecności w sali lekcyjnej najpóźniej na 15 minut
przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Wcześniej odbierają dzieci ze świetlicy.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci dla poszczególnych oddziałów wprowadzono różne pory
rozpoczynania zajęć.
Godziny rozpoczynania zajęć:
7.40 – 0b, 2a
7.45 - 2b, 0c
8.00 – 1c, 1a
8.10 - 1b , 0d
8.15 – 0a, 2c

§3

Organizacja przerw śródlekcyjnych
1. Każdy nauczyciel klas 1-3 dyżuruje na przerwie przy swoim oddziale.
2. Nauczyciele klas 1-3 organizują potrzebne dzieciom przerwy, jednak nie rzadziej niż co 45
minut.
3. W tym samym czasie na korytarzu będzie mógł przebywać tylko jeden oddział pod opieką
nauczyciela-wychowawcy.
4. W czasie przebywania dzieci na korytarzu sale będą wietrzone. Nauczyciel zobowiązany jest
do otworzenia okien przed opuszczeniem sali.
5. W czasie przerwy nie ma konieczności zakładania maseczek ochronnych. Zaleca się jednak
mycie rąk.
6. Po zakończeniu wszystkich lekcji dla danego oddziału sala będzie dezynfekowana.
7. Zaleca się, aby przy sprzyjających warunkach pogodowych organizować 10 minutowe
przerwy na świeżym powietrzu (na terenie szkoły).

ORGANIZACJA WYJŚCIA ZE SZKOŁY DZIECI ODZDZIAŁÓW ZEROWYCH ORAZ KLAS 1-3
§ 4 a Odbiór dzieci oddziałów zerowych oraz odbiór dzieci ze świetlicy
1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest skorzystać z wejścia od strony boiska oraz zachować
reżym sanitarny ( dezynfekcja rąk, maseczka lub przyłbica/ odstęp 1,5 m). Rodzice dzieci z
oddziałów 0d, 0b oraz 1c mogą skorzystać z wydzielonego wejścia do przedszkola ( lewa
strona) od strony basenu.
2. Rodzic/opiekun nie wchodzi do sali świetlicowej.
3. Rodzic/opiekun dziecka ogranicza swój pobyt w szkole do niezbędnego minimum.
4. Od godziny 13.10 (godzina zakończenia zajęć w oddziałach zerowych) wyznaczona osoba
(pomoc nauczyciela) nadzoruje i bezwzględnie pilnuje, aby przed świetlicą oraz w „strefie
rodzica” nie znajdowała się zbyt duża liczba osób odbierających w jednym czasie.
Sukcesywnie wpuszcza opiekunów. Kontroluje przestrzegania reżimu sanitarnego.
5. Uczniowie uczęszczający na świetlicę terapeutyczną będą sprowadzani przez wyznaczoną
pomoc nauczyciela do tzw. „strefy rodzica” i stamtąd odbierani z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci zajęcia świetlicowe będą organizowane w
różnych salach.
Odział
0
1
2,3,4
16

sala
50
5
Dolna świetlica
Świetlica terapeutyczna

§ 4 b Odbiór dzieci oddziałów 1-2 przez opiekunów bezpośrednio po zajęciach
1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego/najpóźniej do 2 września rodzic zobowiązany jest do
zadeklarowania czy jego dziecko będzie odbierane bezpośrednio po zajęciach, czy będzie
uczęszczać na świetlicę.
2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do punktualnego przybycia po dziecko do wyznaczonej
strefy.
3. Nauczyciel odbywający ostatnią lekcję z klasą 1 sprowadza ją na parter, do tzw. „strefy
rodzica”. Następnie przekazuje dzieci uprawnionym opiekunom czekającym przed wejściem
do szkoły od strony basenu (przedsionek).
4. Rodzic obowiązkowo przed kontaktem z nauczycielem dokonuje dezynfekcji rąk oraz zakłada
maseczkę lub przyłbicę.
5. Nauczyciel stopniowo przekazuje dzieci opiekunom. Kontroluje przestrzegania reżimu
sanitarnego (1,5 metra odstępu).

6. Nauczyciel odbywający ostatnią lekcję z klasą 2 sprowadza ją na parter, do tzw. „strefy
rodzica”. Następnie przekazuje dzieci uprawnionym opiekunom czekającym przed wejściem
do szkoły od strony boiska (przewiązka).
7. Rodzic obowiązkowo przed kontaktem z nauczycielem dokonuje dezynfekcji rąk oraz zakłada
maseczkę lub przyłbicę.
8. Nauczyciel stopniowo przekazuje dzieci opiekunom. Kontroluje przestrzegania reżimu
sanitarnego (1,5 metry odstępu).
9. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych są przez nauczyciela zaprowadzane na świetlicę.
Świetlica dla klas 1 – sala nr 5 (parter)
Świetlica dla klas 2 i 3 – sala świetlicowa obok jadalni.
Odbiór dzieci klas 3 przez opiekunów bezpośrednio po zajęciach
1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego/najpóźniej do 2 września rodzic zobowiązany jest do
zadeklarowania czy jego dziecko będzie odbierane bezpośrednio po zajęciach, czy będzie
uczęszczać na świetlicę.
2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do punktualnego przybycia po dziecko do wyznaczonej
strefy.
3. Nauczyciel odbywający ostatnią lekcję z klasą 3 sprowadza ją na parter, do tzw. „strefy
rodzica”. Następnie przekazuje dzieci uprawnionym opiekunom czekającym przed wejściem
do szkoły od strony basenu (przedsionek).
4. Rodzic obowiązkowo przed kontaktem z nauczycielem dokonuje dezynfekcji rąk oraz zakłada
maseczkę lub przyłbicę.
5. Nauczyciel stopniowo przekazuje dzieci opiekunom. Kontroluje przestrzegania reżimu
sanitarnego (1,5 metra odstępu).
6. Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych są przez nauczyciela zaprowadzane na świetlicę.

ORGANIZACJA PRZYCHODZENIA DO/WYCHODZENIA ZE SZKOŁY DZIECI ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH
1. Uczniowie oddziałów specjalnych są do szkoły przyprowadzani przez opiekunów.
Uczniowie jak i opiekun nie mogą przejawiać żadnych objawów infekcji.
2. Rodzic obowiązkowo przed wejściem do budynku dokonuje dezynfekcji rąk oraz
przychodzi w maseczce lub przyłbicy (informacja przypominająca znajduje się w
widocznym miejscu przed budynkiem szkoły).
3. Pobyt rodzica/opiekuna na terenie szkoły w tzw. „strefie rodzica” ze względów
bezpieczeństwa musi być ograniczony do niezbędnego minimum.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podprowadzony do wejścia budynku uczeń zostaje
odebrany przez nauczyciela lub wyznaczoną pomoc nauczyciela .
5. Po skończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie są odbierani przez rodziców przed
wejściem do szkoły od strony basenu lub wejściem do budynku byłego gimnazjum.
6. Uczniowie korzystający z dowozu zostają odprowadzeni przez wyznaczonego nauczyciela
lub pomoc nauczyciela do wyjść dawnego budynku gimnazjum oraz tego od strony
basenu i przekazani pod opiekę opiekunom dowozu.

