
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PUBLICZNEJ SZKOLE POSDATWOWEJ IM. ODDZIAŁU REGINA II AK 

W BISTUSZOWEJ  OPRACOWANA ZOSTAŁA  NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH  GIS, MZ  ORAZ 

MEN. OBOWIĄZUJE   POCZĄWSZY OD DNIA 25 MAJA 2020R. DO ODWOŁANIA  

 

PRZYPROWADZANIE UCZNIÓW I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE:  

Uczniowie z oddziału przedszkolnego w godz. od 7. 45 do godz. 8.00  

Uczniowie z klasy III – w godz. od 8.05 do godz. 8.15  

Uczniowie z klasy II – w godz. od 8.20 do godz. 8.35  

Uczniowie z klasy I  – w godz. od 8.40 do godz. 8.55  

1. Uczniowie poszczególnych oddziałów są przyprowadzani zgodnie z powyższym 

harmonogramem. Po tym czasie dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły.  

 

2. Dzieci wchodzą do przedsionka ( główne wejście do budynku szkoły) pojedynczo – 

bez rodzica. W przedsionku dzieci  pod kierunkiem nauczyciela dyżurującego 

dezynfekują ręce , po czym nauczyciel mierzy temperaturę dziecka. Po czynnościach 

w szatni dziecko udaję się do swojej klasy w której jest nauczyciel prowadzący 

zajęcia.  

3. Nauczyciel organizuje przerwy tak , by ograniczyć bliski kontakt pomiędzy uczniami. 

Harmonogram przerw międzylekcyjnych stanowi załącznik do niniejszej organizacji 

pracy w szkole.  

4. W sali w odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5m. ( 1 

uczeń – 1 ławka) Ilość dzieci w poszczególnych  klasach uwarunkowana jest od 

powierzchni  danej sali lekcyjnej. Zgodnie z normą GIS.   

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

6. Należy ograniczyć aktywność sprzyjającemu bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

7. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów niepotrzebnych. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający uczniów ze szkoły mają 

zachować dystans w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców wynoszący min. 2 m.  

9. Rodzice mogą wchodzić po dzieci wyłącznie do przedsionka ( głównego wejścia 

szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem. Z uwagi na małą 

powierzchnię przedsionka nie ma możliwości aby przebywało  w nim więcej aniżeli 

jeden rodzic lub opiekun. Dlatego też pozostali rodzice dzieci czekają na zewnątrz 

zachowując odstęp 2 m od kolejnego rodzica lub opiekuna z zachowaniem środków 

ostrożności tzn. ( osłona na usta i nos, jednorazowe rękawiczki, dezynfekcja rąk)   



1. Do szkoły ( oddziału przedszkolnego ) może  uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani / odbierani przez osoby zdrowe  

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły.  

Harmonogram zajęć dla poszczególnych klas  

Oddział przedszkolny ( klasa 0 )  

 Poniedziałek – Piątek  zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  

w godz. od 8.00 do 10. 30  

obiad godz. 10.40  – 11.00 / powrót do domu  

Klasa I  

Poniedziałek – Piątek – zajęcia lekcyjne 

1. od godz. 8.55 do godz. 9.40 

2. od godz.  9.55 do godz. 10.40  

3. od godz. 10. 55 do godz. 11. 40  

12.00 – 12.15 / obiad  

 

Klasa II  

 

Poniedziałek – Piątek  - zajęcia lekcyjne  

1. od godz. 8.40  do godz. 9.25  

2. od godz. 9.35   do godz. 10.20  

3. od godz. 10.35  do godz. 11.20  

 11.35 -11.50 / obiad  

Klasa III  

Poniedziałek  – Piątek – zajęcia lekcyjne   

1. od godz. 8.10  do godz. 8.55  

2. od godz. 9.10 do godz. 9.55  

3. od godz. 10.05 do godz. 10.50  

obiad od godz. 11.05 – 11.20/ obiad  

 

 

data i podpis dyrektora szkoły  

 


