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ZASADY ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/21 

W DOBIE PANDEMII 

W KLASACH IV-VIII 

 

1. Oddziały IV - VIII będą przypisane do sal (nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

będą przychodzić do klasy na lekcje): 

a) klasa IV (17 osób) – sala 3, 

b) klasa V (13 osób) – sala 6, 

c) klasa VI (15 osób) – sala 7, 

d) klasa VII (21 osób) – sala 5, 

e) klasa VIII (13 osób) – sala 4. 

Sale zostaną odpowiednio przygotowane dla w/w liczby uczniów, by zachować 

odpowiedni dystans społeczny. Sprzęty w klasach zostaną odpowiednio 

zabezpieczone, a wykorzystywane pomoce dydaktyczne będą zgodnie                                              

z wytycznymi dezynfekowane. 

2. Przydzielono klasom wejścia do szkoły: 

a) klasy IV i V – wejście przy portierni, 

b) klasy VI-VIII – wejście przy sekretariacie. 

Uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi i rozpoczynający lekcje                                        

o godzinie 08.25 wchodzić będą wejściem przy sekretariacie. 

3. Uczniowie, którzy będą dowożeni przez rodziców lub w ramach prywatnie 

zorganizowanego dojazdu oraz miejscowi zostają zobowiązani przybywać do szkoły                 

w określonych godzinach: 

a) jeśli uczniowie rozpoczynają zajęcia od lekcji pierwszej przychodzą do szkoły                         

w czasie od 07.20 do 07.30, 

b) jeśli uczniowie rozpoczynają zajęcia od lekcji drugiej przychodzą do szkoły w 

czasie od 08.15 do 08.25. 



4. Szatnie zostają wyłączone, co oznacza, że uczniowie nie są zobowiązani do zmiany 

obuwia, a ubranie wierzchnie będą zawieszać na swoich krzesłach. 

5. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie będą podzieleni na grupy w związku                       

ze zmianą stroju (uczniowie będą przynosić i nosić go w swoich workach lub torbach): 

• chłopcy – na sali gimnastycznej, 

• dziewczęta – w klasach. 

6. Dla zachowania bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego rozważa się 

zobowiązanie klas do zakupu tzw. „znaczników”, aby każdy uczeń miał swój 

indywidualny i tylko do swojego użytku. 

7. W czasie wchodzenia do szkoły i na korytarzach zarówno nauczyciele, jak i uczniowie 

po 12 roku życia są zobowiązani do noszenia maseczek. 

8. Rodzice uczniów klas IV-VIII nie będą wchodzić na teren szkoły poza umówionymi 

wcześniej telefonicznymi spotkaniami czy ustalonymi zgodnie z kalendarzem pracy 

zebraniami.  

9. Wpłaty na Radę Rodziców, za obiady i na ubezpieczenie będą dokonywane 

bezpośrednio na wskazane konta bankowe. 

10. W czasie trwania zgrupowanych lekcji nauczyciel określa termin przerwy.  

11. Pierwsze przerwa tzw. „podwórkowa” może rozpocząć się w połowie 2 lekcji. 

12. W pierwszym tygodniu szkoły odbędą się zebrania z rodzicami, a ich terminy zostaną 

ustalone podczas rady pedagogicznej. 

W/w opracowane zasady będą testowane w pierwszych dniach nauki i w razie 

potrzeby modyfikowane. 

 

 

 


