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Organizacja i zasady pracy szkoły od 31 maja 2021 r. 

 

 

1. Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie klas I-VIII oraz oddziały przedszkolne pracują  

w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć. 

2. Szkoła pracuje w reżimie sanitarnym, obowiązuje: 

a) dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami:1,5 metra, 

b) dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym, 

c) higiena - częste  mycie  rąk (lub  dezynfekcja  rąk),  ochrona podczas  kichania  

i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

d) maseczka - w  przestrzeniach  wspólnych,  gdy  nie  można zachować dystansu 

pomiędzy grupami, np. korytarze, hol, szatnie itd., 

e) wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

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, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

5. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą  

w izolacji w warunkach domowych.  

6. 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.  

7. Przed wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa.  

8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie 

maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania 

dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).  
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9. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 

wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne). 

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

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

ograniczony do minimum. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

duszności) dziecko/uczeń zostanie odizolowany od pozostałych dzieci/uczniów  

w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie zostaną  powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

13. Klasy I - III oraz oddziały przedszkolne będą miały swoje zajęcia w budynku nr 1 - przerwy 

śródlekcyjne ustalane są przez wychowawców indywidualnie dla każdego oddziału (nie 

rzadziej niż co 45 min) tak, aby w przestrzeni wspólnej (na korytarzu, holu) przebywała jak 

najmniejsza grupa uczniów. 

14. Klasy IV - VIII będą się uczyły w budynku numer 2: 

a) I piętro - sala 13 klasa VIII, sala 11 klasa VI, sala 10 klasa V; 

b) II piętro - sala 21 klasa VII b, sala 22 klasa IV, sala 23 klasa VII a. 

15. Uczniowie i dzieci przynoszą do szkoły tylko przedmioty niezbędne do nauki. Pozostaje 

również zasada niepożyczania własnych przyborów szkolnych kolegom i koleżankom. 

Własne przybory i podręczniki ucznia/dziecka niezbędne podczas zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie możliwość  organizacji wyjść  

w miejsca otwarte, np. tereny wokół szkoły z zachowaniem dystansu oraz zasad 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. Po powrocie do szkoły bezwzględnie obowiązują 

ogólne zasady higieny (mycie rąk). 

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 

i podczas przerwy. 

18. Autobusy szkolne kursują codziennie według dotychczasowego rozkładu jazdy,  

z wyjątkiem: 

a) w poniedziałki i czwartki - odjazd autobusu z godz. 14.25 przeniesiony jest na 

godzinę 15.15. 
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19. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

20. W autobusie szkolnym obowiązuje przestrzeganie aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki). 

21. Stołówka szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach zgodnie z obowiązującymi  

w szkole Procedurami Bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem covid. 

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

zapisane do świetlicy. 

23. Uczniowie klas I-VIII oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych pozostający w domu będą 

w stałym kontakcie ze swoimi nauczycielami/wychowawcami. 

24. Wszelkie trudności związane z procesem nauczania uczniowie i ich rodzice/opiekunowie 

zgłaszają do wychowawców klas.  

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

zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego regulaminem. 

26. Przypominamy, że na terenie szkoły w dalszym ciągu obowiązują Procedury 

Bezpieczeństwa związane z zapobieganiem covid. 


