Najważniejsze zmiany organizacyjne w szkole
wprowadzone od dnia 01.09.2020 r.
POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
w czasie epidemii COVID-19
· W celu znacznego ograniczenia gromadzenie się ucznioww w tych samych
pomieszczeniach na terenie szkoły:
1. Wyznaczono dwa wejścia do budynku szkoły - wejście główne i wejście od strony

boiska i bloku sportowego.
 Uczniowie klas 1 – rozpoczynają poranne zajęcia o godz. 8.15 i wchodzą wejściem
głównym do budynku;
 Uczniowie klas 2 – 6 (oprowcz klasy 6b) – rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00, w danym
dniu, wchodzą wejściem głównym do budynku;
 Uczniowie klas 7 – 8 i klasy 6b rozpoczynający zajęcia o godz. 8.00, w danym dniu,
wchodzą wejściem od strony boiska.
UWAGA ! Jeśli w danym dniu klasa rozpoczyna zajęcia o późniejszej godzinie, uczniowie
wchodzą wejściem głównym do budynku szkoły.
2. Dla każdej klasy zostaje przydzielona jedna sala lekcyjna, w której uczniowie mają

zajęcia przez 5 dni nauki w szkole. (Uczniowie nie przechodzą z sali do sali.)
3. W szkole zostają wyłączone dzwonki na przerwy międzylekcyjne.

 W klasach 1 - 3 przerwy organizują nauczyciele, decydując o ich czasie.
 W klasach 4 i 5 przerwy organizuje się po 15 minutach od rozpoczęcia lekcji.
 W klasach 6 po 30 minutach od rozpoczęcia lekcji.
 W klasach 7 i 8 wg dotychczas obowiązujących godzin przerw.
Podczas przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących lekcje, którzy
zapobiegają gromadzeniu się uczniów. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, to zaleca się
spędzanie przerw międzylekcyjnych na powietrzu - dziedziniec szkolny, boisko.
4. Wydłuża się czas wydawania posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej i dzieli

uczniów na mniejsze grupy – maksymalnie do 30 osób.
5.

Przypominamy o obowiązku częstego mycia
i dezynfekcji rąk !

6. Rekomendujemy noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych

szkoły, tj. korytarze, szatnie, łazienki, biblioteka, gabinet medyczny.
7. Wydłuża się czas wydawania posiłków (obiadów) w stołówce szkolnej – od godz.

11.00 do godz. 13.00 i dzieli uczniów na mniejsze grupy – maksymalnie do 25 osób.
·

godz. 11.00 - z obiadoww korzystają uczniowie klas: 1a, 1b, 2a,

·

godz. 11.20 – klasy 2b, 3a, 3b,

·

godz. 11.40 – klasy 4a 4b, 4c

·

godz. 12.00 - klasy 5a, 6a

·

godz. 12.20 - klasy 6b, 6c

·

godz. 12.30 – 13.00 - klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b

W stołowwce obowiązuje REGULAMIN
(załącznik nr 7)

zachowania bezpieczenwstwa podczas epidemii COVID-19

