
ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

od 04 maja 2021 r. 

 

1. Do szkoły przychodzą dzieci i pracownicy wyłącznie bez objawów chorobowych 

(kaszel, katar, podwyższona temperatura). Osoby dorosłe, przyprowadzające dzieci, 

również nie powinny wykazywać objawów chorobowych. 

2.  Rodzice uczniów z alergią, u których mogą pojawić się oznaki kaszlu i kataru, 

zobowiązani są do dostarczenia do wychowawcy oświadczenia  o alergii. 

3.  Oczekując na wejście do szkoły, dzieci zachowują między sobą bezpieczny 

dystans(odstęp 1,5 metra). 

4.  Na terenie szkoły (oprócz sal lekcyjnych) obowiązuje noszenie maseczek – do 

dwołania. 

5.  Uczniowie klas 4-8 od 17.05. do 28.05. odbywają zajęcia w systemie hybrydowym.  

KLASY 6 i 7 - zajęcia w szkole: 

17.05. - poniedziałek 

19.05. – środa 

21.05. – piątek 

28.05. – piątek 

KLASY 4, 5 i 8 – zajęcia w szkole: 

18.05. – wtorek 

20.05. – czwartek 

24.05. – poniedziałek 

ZAJĘCIA ZDALNE NA TEAMS: 

KLASY 6 i 7  

18.05. – wtorek 

20.05. – czwartek 

24.05. – poniedziałek 

KLASY 4, 5 i 8 

17.05. – poniedziałek 

19.05. – środa 

21.05. – piątek 

28.05. – piątek 



 

W systemie hybrydowym od 17.05. do 28.05. uczniowie klas sportowych odbywają 

zajęcia sportowe w szkole zgodnie z grafikiem: 

Kl. 4a/5a – 19.05. środa, godz. 8.00 – 9.00, 

21.05. i 28.05. piątek,  godz. 12.15 – 13.15, 

Kl. 6a/7a – 24.05. poniedziałek, godz. 9.15 – 10.15, 

18.05.  wtorek, godz. 11.15 – 12.15, 

Kl. 8a – 17.05.  poniedziałek, godz. 13.00 – 14.00, 

21.05. i 28.05. piątek,  godz. 14.00 – 15.00. 

Jedna godzina lekcyjna trwa 30 minut. 

Od 31.05. uczniowie klas 4-8 odbywają zajęcia w trybie stacjonarnym. 

Każda klasa przypisana jest do jednej sali, w której odbywają się zajęcia. Wyjątek 

stanowią międzyoddziałowe zajęcia z języka angielskiego, wychowania fizycznego 

oraz grupowe zajęcia z informatyki. 

6. Uczniowie klas 1-3 w okresie od 4.05. do 14.05. odbywają zajęcia w trybie 

stacjonarnym w salach tymczasowo przydzielonych – każda klasa w innej sali (bez 

dzielenia sal lekcyjnych z inną klasą) w systemie zmianowości, a od 17.05. w salach 

na stałe przypisanych klasom w systemie zmianowości. 

7.  Na wszystkich zajęciach w danej sali uczniowie zajmują te same miejsca i korzystają 

tylko ze swoich przyborów szkolnych. 

8. Pracujemy według obowiązującego w II półroczu planu lekcji. 

9. Zdalne nauczanie odbywa się z wykorzystaniem platformy Teams. Czas trwania lekcji 

online wynosi 30 min., a pozostały czas (15 minut) wykorzystujemy na konsultacje z 

uczniami. Obowiązują przerwy międzylekcyjne. Oprócz pracy na platformie Teams 

obowiązuje praca z e-dziennikiem (obecności, tematy lekcji, zadania domowe, uwagi, 

oceny itp.). 

10. Zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, projekty odbywać się będą wg 

obowiązującego planu w trybie stacjonarnym lub na platformie Teams ( w zależności 

od obowiązującego systemu nauczania w danym okresie). 

11. Konsultacje (zebrania z rodzicami) odbywają się poprzez platformę Teams. Rodzice 

zapisują się poprzez e-dziennik na konsultacje z wybranym nauczycielem. 

12. Konsultacje dla klas VIII odbywają się w szkole, po wcześniejszym omówieniu się z 

nauczyciele uczącym - zapisy poprzez e-dziennik. Konsultacje prowadzone są z 

przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) – do 21. 05.2021 r. 



13.  Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się według planu, z zachowaniem wytycznych 

MEN i GIS. 

14.  Uczniowie przychodzący do szkoły na godz. 8.00 wchodzą następującymi wejściami: 

• klasy 1-5 – wejście główne, 

• klasy 6-8 – wejście przez furtkę od strony boiska. 

15. Od drugiej lekcji obowiązuje tylko wejście główne. Przed wejściem do budynku 

obowiązuje dezynfekcja rąk. 

16. Opuszczanie budynku szkoły po lekcjach odbywa się tylko wejściem głównym. 

17. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie poruszają się wyznaczonymi klatkami 

schodowymi według oznaczeń: 

• wchodzenie – klatka nr 2, 

• schodzenie – klatka nr 1. 

18. W czasie przerw śródlekcyjnych uczniowie klas 4-8 przebywają w pobliżu swojej sali 

lub udają się na boisko, zgodnie z obowiązującym grafikiem. Nauczyciele w klasach 

1-3 ustalają przerwy rotacyjne według potrzeb. 

19. W każdej sali znajduje się pojemnik z płynem dezynfekującym, którego można 

używać podczas pobytu w szkole. 

20. Uczniowie korzystający z obiadów w szkole zobowiązani są do każdorazowej 

dezynfekcji rąk przed wejściem do stołówki. 

21. Podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej nie obowiązuje noszenie 

maseczek. 

22. Spożywanie obiadów odbywa się w wyznaczonych godzinach: 

• klasy 1-3 – poza przerwami, pod opieką nauczycieli świetlicy, 

• klasy 4-6 – pierwsza przerwa obiadowa 12.25-12.45, 

• klasy 7-8 – druga przerwa obiadowa 13.30-13.45. 

Z obiadów mogą korzystać uczniowie, którzy w danym dniu odbywają zajęcia w 

szkole.  

W dniach egzaminów ósmoklasisty 25. 26. 27. 05. z obiadów mogą korzystać 

uczniowie przebywający w świetlicy i uczniowie klas 8. 

23. Szczegółowe wytyczne dotyczące obiadów znajdują się na stronie internetowej szkoły 

w zakładce STOŁÓWKA. 

24. Rodzice i interesanci mogą wejść do szkoły jedynie po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się. 

25. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się bez wchodzenia do szkoły (kontakt 

telefoniczny z portierni). Godziny pracy świetlicy 7.00-17.30. 



26. Korzystanie z biblioteki odbywa się  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wewnątrz 

może przebywać max 2 uczniów, pozostali oczekują przed wejściem, zachowując 

bezpieczny dystans – odstęp 1,5 metra). 

27. Uczniowie, u których zaobserwujemy objawy chorobowe, będą oczekiwali na odbiór 

przez rodzica w specjalnym pomieszczeniu – izolatce. W przypadku braku możliwości 

kontaktu z rodzicem w sprawie odbioru dziecka, szkoła powiadamia odpowiednie 

służby (policja, PSSE). 

28. Sklepik szkolny będzie nieczynny. 

 


