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ORGANIZACJA PRACY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(aktualizacja od dnia 18 stycznia 2021r.)

Dodatkowe informacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa – od 18.01.2021r.

1.Uczniowie pracują podczas dnia pracy w   jednej przydzielonej pracowni   – przejścia do innych pracowni zgodnie  z zapisami w  
planie lekcji (na w-f, informatykę)

Klasa Wychowawca NUMER SALI
Ia mgr Justyna Smoczyńska 9
Ib mgr Aleksandra Kubich-Leman 9
IIa mgr Natalia Jeleń- Bartosiewicz 10
IIb mgr Ewelina Kania 10
IIIa mgr Elżbieta Ząbek 11
IIIb mgr Anna Krzyształowska 11

2. Przerwy szkolne pozostają bez zmian. Obowiązują dwie przerwy obiadowe, podczas których uczniowie klas I- III będą 
spożywać obiady szkolne na stołówce/ korytarzu przed stołówką (wedle ustalonego harmonogramu). 

Poniedziałek    g. 11.15 – uczniowie kl.1a, 2a,3a
         g. 12.15 – uczniowie kl.1b, 2b,3b

Wtorek             g. 11.15 – uczniowie kl.1b,2a,3a
         g. 12.15 – uczniowie kl.1a,2b,3b

Środa                g. 11.15 – uczniowie kl.1b,2a,3a
         g. 12.15 – uczniowie kl.1a,2b,3b

Czwartek         g. 11.15 – uczniowie kl.1b,2b,3b
         g. 12.15 – uczniowie kl.1a,2a,3a

Piątek               g. 11.15 – uczniowie kl.1a,2b,3b
        g. 12.15 – uczniowie kl.1b,2a,3a

ZMIANIE ULEGA ORGANIZACJA WYDAWANIA POSIŁKÓW I WCHODZENIA NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ:
-    uczniowie klasy Ia i Ib – wejście główne na stołówkę szkolną
-    uczniowie klasy IIa i IIb – wejście na stołówkę od strony kuchni
-    uczniowie klasy IIIa i IIIb – spożywają posiłki przed stołówką, w wydzielonej części korytarza

3. Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły w maseczkach. Wchodzą trzema wejściami:
-    uczniowie klasy Ia i Ib – wejście główne
-    uczniowie klasy IIa i IIb – wejście od przedszkola
-    uczniowie klasy IIIIa i IIIIb – wejście od sali gimnastycznej

4.   Uczniowie klas I-III po przebraniu się, wchodzą na I piętro następującymi schodami:  
-    uczniowie klasy Ia i Ib – schody główne
-    uczniowie klasy IIa i IIb – schody od strony przedszkola
-    uczniowie klasy IIIIa i IIIIb – schody główne

Tymi też schodami poruszają się na zajęcia wychowania fizycznego lub opuszczając szkołę. 

5. Uczniowie  obowiązkowo  noszą maseczki  wychodząc  na  korytarze  oraz  do toalety. W klasach  i  na podwórku  dzieci  mogą
przebywać bez maseczek. Każdy uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym udostępnianym w zamocowanym na ścianie
dozowniku.
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6. Pierwszy dyżur w szatniach i na korytarzach rozpoczyna się o godz. 7.45. i przebiega wedle poniższego harmonogramu:

Dzień tygodnia DYŻUR W SZATNI SZKOLNEJ DYŻUR NA KORYTARZU GÓRNYM 
Poniedziałek p. Aneta Pietrzak p. Aneta Piotrowska
Wtorek p. Anna Madoń p. Dorota Kalbarczyk
Środa p. Anna Madoń p. Aneta Piotrowska
Czwartek p. Joanna Madejska- Oksiuta p. Irmina Rudzka- Jóśk
Piątek p. Anna Mówińska p. Aldona Sternawska

7. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela i nauczyciela wspomagającego. 

8. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej są na nią zaprowadzani przez nauczyciela.  Odbiór dziecka ze świetlicy następuje
przed wejściem do szkoły. Rodzic łączy się z wychowawcami świetlicy przez wideodomofon.  Następnie dziecko udaje się do szatni
pod opieką pracownika.  Dziecko przyprowadzane na świetlicę przed zajęciami również po rozebraniu się udaje się na nią pod
opieką  pracownika.  Rodzic  musi  jednak  wcześniej  zadzwonić  przez  widedomofon  i  powiadomić  wychowawcę  świetlicy  o
przyjściu dziecka.

9. Wszystkie rzeczy uczniów przechowywane są w oddzielnych,  przydzielonych i  zamykanych na kluczyk szafkach szkolnych.
Uczniowie klas 1-3 w szafkach tych także mają pozostawioną wyprawkę tj. przybory plastyczne. 

10. Na terenie szkoły, mogą przebywać także uczniowie którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych
przyczyn  nie  mogą  uczyć  się  domu.  Przebywają  pod  opieką  wskazanego  nauczyciela  lub  nauczyciela  wspomagającego  w
przydzielonych salach lekcyjnych, wedle poniższego harmonogramu:

Uczniowie klasy: Przydzielona sala Imię  i  nazwisko  nauczyciela  sprawującego  opiekę/
nauczyciela wspomagającego

Uwagi:

IVa 15 p. Zbigniew Kamiński Wedle planu klasy
V 13 p. Anna Warchoł Wedle planu klasy
Pozostałe  klasy  –
max. 5 uczniów

12 Poniedziałek:
8.00-12.00 p. Aneta Pietrzak
12.00-16.00 p. Anna Madoń

Wtorek:
8.00-16.00 p. Anna Madoń

Środa:
8.00-10.00 p. Anna Madoń
10.00-16.00 p. Joanna Madejska-Oksiuta

Czwartek:
8.00-14.00 p. Joanna Madejska-Oksiuta
14.00-16.00 p. Anna Madoń

Piątek:
10.00-16.00 p. Agnieszka Matejak

Wedla  zgłoszeń
wychowawców/
rodziców uczniów

Powyższa  organizacja  pracy  szkoły  powstała  na  podstawie  PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY  ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM ORAZ UCZNIOM W CZASIE  ROKU  SZKOLNEGO 2020/2021  W OKRESIE  TRWANIA  PANDEMII
COVID-19.


