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Zasady pracy szkoły od 18 stycznia 2021 r. 

 

 

1. Od 18.01.2021 r. wszyscy uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym, 

a uczniowie klas IV-VIII w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

2. Szkoła pracuje w reżimie sanitarnym, obowiązuje dezynfekcja i częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa, 

dystans społeczny między sobą w przestrzeniach wspólnych np. korytarze, hol, szatnie itd. Zasady te 

dotyczą uczniów, pracowników i wszystkich osób z zewnątrz przychodzących do szkoły. 

3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. 

4. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe. Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych 

pozostający w domu będą w stałym kontakcie ze swoimi nauczycielami/wychowawcami. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna lub 

pracownika szkoły min. 1,5 m. Obowiązuje dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa.  

6. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich w budynku szkoły. 

7. Kontakt między dziećmi z poszczególnych klas/oddziałów w czasie pobytu w szkole będzie ograniczony 

do minimum. 

8. Klasy III a i III b będą się uczyły w budynku nr 2 (klasa III a - sala11, klasa III b - sala 21). Klasy I i II 

oraz oddziały przedszkolne pozostają w swoich salach. 

9. Wychowawcy klas/oddziałów opracują indywidualny harmonogram dnia uwzględniający m.in. 

korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej, zajęć na sali 

gimnastycznej. 

10. Uczniowie i dzieci przynoszą do szkoły tylko przedmioty niezbędne do nauki. Pozostaje również zasada 

niepożyczania własnych przyborów szkolnych kolegom i koleżankom. 

11. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie możliwość  organizacji wyjść w miejsca otwarte, 

np. tereny wokół szkoły z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

12. Autobus szkolny z opieką kursuje codziennie. Godziny kursów autobusu nie ulegają zmianie. 

13. Stołówka szkolna pracuje bez zmian. 

14. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 

15. Świetlica szkolna pracuje bez zmian. Ze świetlicy szkolnej korzystają wyłącznie dzieci rodziców 

pracujących zapisane do świetlicy. 

16. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się w szkole w formie stacjonarnej (należyto uzgodnić  

z nauczycielem). 

17. Nauka na odległość w klasach IV-VIII odbywa się zgodnie z tygodniowym planie nauczania  

z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 
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18. Wszelkie trudności związane z procesem nauczania uczniowie i ich rodzice/opiekunowie zgłaszają do 

wychowawców klas.  

19. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, mogą realizować 

nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów szkolnych. 

20. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczty 

elektronicznej (e-mail nauczyciela znajduje się na stronie internetowej szkoły), telefonów komórkowych 

i stacjonarnych oraz Grup na Messenger. 

21. Biblioteka szkolna pracuje w trybie stacjonarnym, uczniowie mogą wypożyczać książki zgodnie  

z ustalonym na początku roku szkolnego regulaminem. 


