Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły - Aktualizacja procedur
obowiązujących od 1 września 2020 roku na dzień 15.01.2021
Od 18.01.2021 klasy I - III uczą się w formie stacjonarnej w ścisłym reżimie
sanitarnym
Uczniowie klas IV – VIII nadal uczą się w formie zdalnej. Nauka zdalna odbywa
się zgodnie z planem zajęć za pomocą aplikacji MS Teams oraz wypracowanymi zasadami
kształcenia na odległość. Koordynatorami pracy zdalnej są wychowawcy klas - kontakt przez
e-dziennik.
Wszystkich uczniów obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Organizacja zajęć w szkole dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III obowiązująca od
18.01.2021r.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
3. Rodzice, opiekunowie uczniów klas I-III nie wchodzą do budynku szkoły. Po
zakończonych lekcjach czekają na dziecko przed budynkiem. Po przyjściu do szkoły
uczeń dezynfekuje ręce i z nauczycielem udaje się do sali lekcyjnej.
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.
5. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
6. Obowiązuje ogólna zasada – klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości
(lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
GODZINY ROZPOCZYNANIA ZAJĘĆ:
Oddziały przedszkolne – godz.8.00
Klasy I – III - godz. 8.00
PRZYJMOWANIE GRUP/KLAS DO SZKOŁY:

Odziały przedszkolne: 8.00 – osobne wejścia (3,4 – latki; 5-latki – wejście główne do szkoły;
„0” – swoje wejście)
Klasa I – godz. 7.55
Klasa II – godz. 7.50
Klasa III – godz. 7.45
Klasy I – III wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni.
Uwaga!
Parking górny przeznaczony jest dla pracowników szkoły. Rodzice przywożąc/odbierając
dzieci korzystają tylko z parkingu dolnego.
MIEJSCE NAUKI:
Odziały przedszkolne uczą się w swoich dotychczasowych salach.
Klasa I – I piętro budynek D ( nowa szkoła - dotychczasowa klasa)
Klasa II – parter budynek D ( nowa szkoła - dotychczasowa klasa VIII)
Klasa III - budynek C ( długi korytarz – dotychczasowa klasa IV)
PRZERWY:
Uczniowie podczas przerw korzystają z korytarzy przylegających do ich sal lekcyjnych.
ŚWIETLICA:
Rodzice odbierają dzieci ze świetlicy wchodząc do szkoły od strony hali sportowej.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
8. Obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków, przy zachowaniu wszystkich wymaganych
zasad bezpieczeństwa.
WYDAWANIE POSIŁKÓW:
10.30 – klasa I
10.50 – klasa II
11.10 – klasa III
11.30 - 3, 4 latki
11.50 – 5-latki,
12.15 – oddział „0”
Prosimy o przestrzeganie wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz wewnętrznych ustaleń.
Wytyczne MEiN i GIS: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dlaklas-1-3

