
Organizacja pracy szkoły w czasie pandemii klasy IV – VIII, rok szkolny  2021/22

Ustalone zasady wynikają z konieczności przestrzegania rygoru sanitarnego, powstały w
trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów .

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5-10 minut przed lekcjami.

2.  Uczniowie klas : 4a, 5a, 5b, 5c, 7a,  7b, 8b, 8c, 8d  wchodzą do budynku tylnym wejściem 
od strony bieżni  /zwanym również wyjściem ewakuacyjnym/ 
uczniowie klas: 4b, 4c, 6a, 6b, 8a wchodzą do budynku głównym wejściem.  
3. Rodzice maja obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni  
publicznej ( zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ) oraz w przestrzeni wspólnej 
szkoły.
4.Przy wejściu do szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja  rąk. 
5. Po dokonaniu dezynfekcji rąk  uczniowie kierują się bezpośrednio pod sale zgodnie z 
przydziałem:

Klasa Sala przydzielona dla klasy
4a 1/3
4b 1/6
4c 1/9
5a 2/12
5b 2/2
5c 2/12
6a 2/8
6b 2/7
7a 2/6
7b 2/3
8a 1/8
8b 1/2
8c 1/1
8d 1/7

5.  Do czasu zmiany decyzji Dyrektora w tym zakresie uczniowie  swoje rzeczy pozostawiają 
na wieszakach w  swoich salach – na okres pandemii szatnie będą wykorzystywane jako 
szatnie wychowania fizycznego.
6. Nauczyciele powinni zwracać uwagę na to, czy wszyscy uczniowie są zdrowi
- uczeń z gorączką, objawami przeziębienia, kaszlem, katarem itp. zostanie odizolowany od 
grupy i w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu / izolatorium/ będzie oczekiwać na 
odbiór przez rodziców. Izolatorium będzie w pomieszczeniu obok gabinetu pielęgniarki.

7. W miarę możliwości wszystkie  lekcje odbywać się będą w wyznaczonej dla klasy sali.
Niektóre lekcje informatyki , języka angielskiego i języka niemieckiego realizowane będą w
pracowniach. 



8. Po zakończonej lekcji uczniowie udaje się na przerwę w wyznaczone dla tej klasy  miejsce
– w pobliżu ich sali lekcyjnej. Nauczyciel dba, aby w czasie przerwy sala była wietrzona.
Jeśli  pozwalają  na  to  warunki  atmosferyczne,  zaleca  się  spędzanie  przerw  na  świeżym
powietrzu.

9. Uczniowie rozpoczynający lekcje na basenie spotykają się 5 minut przed rozpoczęciem 
lekcji przed wejściem  do szkoły od strony boiska. 

10. Uczniowie powracający z basenu idą pod swoją salę z nauczycielem. 

11. W przypadku kiedy lekcje wychowania fizycznego odbywają się na zewnątrz budynku
uczniowie przerwę/ między kolejną lekcją wychowania fizycznego   spędzają na boisku – nie
wchodzą do budynku. Wychodząc na boisko uczniowie powinni pamiętać by zabrać ze sobą
napoje, kanapki itp.

12. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi na korytarze szkolne,  mają oni prawo przebywać
tylko   w  tzw.  ,,strefie  rodzica”,  która  jest  utworzona  w  hollu  wejściowym.  Dążymy  do
ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie szkoły w związku z tym zachęcamy do
telefonicznego lub mailowego kontaktu.

13. Każdy uczeń korzysta ze swoich przyborów.

14. Cały czas należy pamiętać o zachowaniu dystansu między osobami i częstym myciu rąk  
zgodnie z instrukcją.


