
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

nr 23/2020/2021  

z dn. 18 stycznia 2021 r.  

2a.  ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DLA KLAS I-III  

na czas   obowiązywania wytycznych MEiN, MZ i GIS w związku z powrotem 

uczniów do szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r. 
 

1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  

2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i ust 

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie 

z aktualnymi przepisami prawa. 

3. Dla uczniów z chorobami przewlekłymi dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki 

ostrożności dotyczące ich funkcjonowania w szkole w porozumieniu z ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

4. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie przebywają na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 

5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania 

w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi 

klasami. 

6. Sale dla oddziałów jednej klasy znajdują się na różnych poziomach budynku:  

- klasa 1a: sala 23 

- klasa 1b: sala 26 

- klasa 2a: sala 208 

- klasa 2b: sala 209 

- klasa 3a: sala 9 

- klasa 3b: sala 11 

7. Szatnie dla klas 1a, 1b, 2a, 2b znajdują się w podpiwniczeniu starego skrzydła szkoły. 

Uczniowie tych klas wchodzą do budynku wejściem w starym skrzydle szkoły. 

8. Szatnie dla klas 3a, 3b znajdują się w podpiwniczeniu nowego skrzydła szkoły. 

Uczniowie tych klas wchodzą do budynku wejściem w nowym skrzydle szkoły. 

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 22 i sali nr 25,  które nie są wykorzystywane 

do bieżącej nauki. 

10. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. W miarę możliwości uczniowie 

spożywają posiłki w stałych grupach (klasach) lub z zachowaniem dystansu 1,5 m. 

11.  Dla każdej z klas opracowano Indywidualny plan dnia z uwzględnieniem różnych 

godzin przychodzenia uczniów do szkoły, który w razie potrzeby może zostać 

zmodyfikowany.  

12. Wszyscy nauczyciele podczas zajęć stosują osłonę ust i nosa i zachowują dystans 

społeczny wobec uczniów w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem.  

13. Przerwy międzylekcyjne ustala nauczyciel oddziału nie rzadziej niż co 45 min. 

14. Uczniowie przerwy spędzają w sali lekcyjnej lub na korytarzu, z zachowaniem zasady, 

że na korytarzu podczas przerwy przebywa tylko grupa uczniów z tego samego 

oddziału. 

15. Wychowawca danego oddziału klasowego pełni dyżury podczas wszystkich przerw 

i zapewnia uczniom opiekę w szatni przed i po zakończonych zajęciach. W sytuacji, 

kiedy zajęcia rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel niż wychowawca oddziału, dyżur 

w szatni pełni ten nauczyciel.  


