ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
1. Czas pracy szkoły: od godziny 6:40 do godziny 15:30.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
3. Wszyscy uczniowie wchodzą do budynku szkoły i wychodzą samodzielnie (bez
rodziców/opiekunów), za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych.
4. Na terenie szkoły wyznaczone są wejścia i wyjścia przydzielone uczniom
poszczególnych klas (wejścia zostały odpowiednio oznaczone).
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do wyznaczonego wejścia szkoły i stamtąd po
zajęciach odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
6. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym
przy wejściu do budynku. Po dezynfekcji uczniowie udają się bezpośrednio do
wyznaczonej szatni.
7. Szafki na odzież wierzchnią i obuwie znajdują się w różnych miejscach wyznaczonych
dla poszczególnych klas. Uczniowie klas I-III mają szatnie obok swoich sal lekcyjnych,
natomiast uczniowie klas starszych korzystają z szatni, w których rozmieszczenie
szafek jest zgodne z zasadami zachowania dystansu społecznego.
8. Uczniowie i pracownicy szkoły zakładają maseczki/przyłbice w przestrzeniach
wspólnych (korytarze, toalety, stołówka).
9. W przypadku konieczności wejścia na teren szkoły rodzica/opiekuna należy
zachować zasady:
a) dystansu od innego rodzica/opiekuna min. 1,5 m,
b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
c) dotyczące dezynfekcji rąk i stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe).
10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do odbierania telefonu od dyrekcji, wychowawcy
oraz innych pracowników szkoły i w razie konieczności zapewnienia
natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
11. Uczniowie poszczególnych klas I-III wychodzą na przerwy w różnych godzinach, by
zachować odpowiedni dystans, uczniowie klas starszych mają wyznaczone przerwy wg
harmonogramu.
12. Uczniowie klas I-III spożywają śniadanie w obrębie swojej klasy, natomiast obiad na
terenie stołówki szkolnej.
13. Uczniowie klas IV-VIII przyporządkowani są do poszczególnych sal, w których
odbywa się większość zajęć.
14. W miarę możliwości odległości między stanowiskami dla uczniów w salach lekcyjnych
wynoszą minimum 1,5 m.
15. Podczas pobytu w szkole każdego ucznia obowiązują ogólne zasady higieny:
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania

oczu, nosa i ust. Nauczyciele przypominają uczniom o przestrzeganiu procedur
bezpieczeństwa.
16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub zdezynfekować, są usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i
dezynfekowane.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, nie przynoszą do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach dzieci nie udostępniają swoich zabawek i przyborów innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)
tych przedmiotów.
18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte
detergentem i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
19. Klasy, sale gimnastyczne oraz korytarze szkolne wietrzone są w czasie przerw, a
w razie potrzeby także podczas zajęć.
20. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu
na terenie szkoły w czasie wyznaczonych przerw.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry
kontaktowe.
22. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na świeżym powietrzu.
23. Czas pracy świetlicy szkolnej:
6: 40 do 7: 40
11: 30 do 15: 30.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w wyznaczonych salach
dydaktycznych.

