
Informacje o organizacji pracy szkoły od 1 września 2020r. 

 

 Wprowadzone zmiany 

organizacyjne  

Uwagi 

Wejścia  

do szkoły 

Do szkoły można wejść 

przez dwa wejścia: 

 wejście główne  

od ulicy 

Partyzantów, 

 wejście od boiska 

(przy sekretariacie). 

W celu uniknięcia grupowania się 

osób każdy odziała ma wskazane 

wejście: 

 wejście główne jest 

przeznaczone dla klas 1a, 1b, 

1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 

8a, 

 wejście od strony boiska 

(przy sekretariacie) jest 

przeznaczone dla klas 5a, 6a, 

6b, 7a oraz dla nauczycieli  

i pracowników szkoły, 

 Rodzice/opiekunowie 

przyprowadzający dzieci  

do szkoły wchodzą tylko  

do wiatrołapu od ul. 

Partyzantów, 

 Osoby z zewnątrz będą 

mogły wejść do placówki po 

wcześniejszym umówieniu 

się. Osoby te zobowiązane są 

do zachowania reżimu 

sanitarnego.  

 

Szatnie Ograniczenie liczby 

uczniów przebywających 

w tym samym czasie  

w szatni. 

Szatnie (boksy oraz szafki na 

odzież) zostały przydzielone 

poszczególnym oddziałom tak, aby 

uniknąć grupowania  klas w tym 

samym czasie. 

 

Plan lekcji Został tak skonstruowany, 

aby jak najmniej 

oddziałów spotykało się 

przy wejściu i wyjściu 

z szkoły. 

 Oddziały I - III pracują  

w systemie dwuzmianowym, 

natomiast klasy IV – VIII 

rozpoczynają i kończą 

zajęcia o różnych porach, 

 Zajęcia dydaktyczne dla 

uczniów klas I – III 



odbywają się w godzinach 

8:00- 16.15, 

 Zajęcia dydaktyczne dla 

uczniów klas IV – VIII 

odbywają się w godzinach 

8:00 – 15.20. 

Miejsce 

prowadzenie 

lekcji 

Poszczególne oddziały 

będą przebywały  

w wyznaczonej sali 

lekcyjnej.   

 W miarę możliwości 

oddziały przebywają  

w jednej sali lekcyjnej, 

 Wyjątkiem są lekcje 

informatyki  i wychowania 

fizycznego, gdzie w związku 

z specyfikę przedmiotu 

uczniowie zmieniają sale 

lekcyjne, 

 Sale lekcyjne są 

dezynfekowane po 

każdorazowej zmianie 

przebywającego w niej 

oddziału, 

 W takcie przerw sale 

lekcyjne są wietrzone. 

 

Poruszanie  

się po szkole 

Reorganizacja zasad 

dotyczących 

przemieszczania się po 

szkole. 

 W trosce o zdrowie  

i bezpieczeństwo dzieci, 

nauczycieli i pracowników 

zdecydowaliśmy  

o obowiązku noszenia 

maseczek/przyłbic  

w częściach wspólnych 

(szatnie, korytarze, toalety). 

 

Przerwy Reorganizacja przerw 

śródlekcyjnych. 
 Przerwy śródlekcyjne dla 

oddziałów I – III odbywają 

się innej porze niż dla 

oddziałów  IV – VIII.  

O porze odbywania przerwy 

przez oddział decyduje 

nauczyciel pracujący  

z oddziałem, 

 Oddziały IV – VIII przerwy 

śródlekcyjne spędzają w sali 



lub na korytarzu szkolnym 

pod salą lekcyjną w której 

zakończyli lekcję. 

 

Automat  

z żywnością 

Niedostępny  Ze względów sanitarnych została 

podjęta decyzja o rezygnacji  

z automatu. 

Źródełko wody Niedostępne Zamknięte zgodnie z poleceniem 

GIS. 

Stołówka Rozpocznie wydawanie 

posiłków od 14 września 

2020r.  

Ze względów sanitarnych 

z obiadów będą mogli 

korzystać tylko uczniowie 

klas I – IV. 

Ograniczenie jest niezbędne  

ze względu na obecnie 

obowiązujący reżim sanitarny  

i wynikające z niego możliwości 

organizacyjne.  

Podczas spożywania posiłków na 

stołówce może przebywać tylko 

jeden oddział klasowy. 

 

Zebrania  

z rodzicami 

Zebrania z rodzicami 

odbywają się  on-line . 
 

Biblioteka Pracuje według nowego 

regulaminu. 

Regulamin korzystania z biblioteki 

szkolnej znajduje się na stronie 

internetowej szkoły w zakładce 

COVID  - 19. 

Zajęcia pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

dla uczniów ze 

spec. potrzebami 

edukacyjnymi 

Stacjonarnie,  

wg normalnych zasad. 

 

 

W związku z trwającą pandemią COVID – 19, bardzo prosimy  

o zachowanie obowiązującego w szkole reżimu sanitarnego. 

Mam nadzieję, że mimo tych trudności i ograniczeń zbliżający się rok 

szkolny będzie czasem sprzyjającym edukacji i kontaktom z rówieśnikami. 


