
  

PRZYGOTOWANIE  
DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SZTUTOWIE 

 
   



PRIORYTETEM 

 JEST  

BEZPIECZEŃSTWO 



po POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/ 2021 

• 9.00 - 10.00 - KLASY VII, VIII 
• 10.00 - 11.00 - KLASY IV, V, VI 
• 11.00 - 12.00 - KLASY I, II, III 

 
• Każda klasa spotka się z wychowawcą, a dyrektor 

przedstawi rodzicom i uczniom ogólne warunki 
funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym. 
 

• Dowozy będą realizowane na każde rozpoczęcie roku 
szkolnego oddzielnie. 
 

• Każdemu dziecku może towarzyszyć 1 osoba dorosła. 
 

• Planujemy uroczystości na placu przed szkołą, ale możliwe 
jest przeniesienie uroczystości do sali gimnastycznej. 



PRZYBYCIE DO SZKOŁY 

•  W autobusach szkolnych obowiązują zasady tj. w komunikacji 
publicznej – dzieci są w maseczkach, zawsze zajmują te same miejsca, 
nie przemieszczają się w czasie jazdy, 

•  Dzieci nie korzystające z autobusów szkolnych nie muszą poruszać się 
w maseczkach w drodze do szkoły, 

•  We wrześniu uczniowie klas I- III korzystają z wejścia bocznego                         
przy sekretariacie szkoły, z klas IV, V i VI z wejścia przy bibliotece,                          
a z klas VII i VIII z wejścia głównego do szatni szkolnej.                        

• W pierwszym tygodniu szkoły nie będzie obowiązku zmiany obuwia                       
i korzystania z szatni szkolnej, 

• Dzieciom przychodzącym do szkoły będzie mogła towarzyszyć                     
1 osoba dorosła, ale tylko w przestrzeni korytarza. Rodzice nie powinni 
korzystać z przestrzeni wspólnej, a wchodząc na korytarz osoby dorosłe 
obowiązuje dezynfekcja rąk. Każdym z wejść opiekuje się oddelegowany 
pracownik szkoły. 

• Uczniowie po przyjściu do szkoły udają się najkrótszą drogą                    
do  klasy, w której mają zaplanowane zajęcia.  

 



PLAN LEKCJI 

• wszystkie przedmioty staramy się łączyć w dwugodzinne bloki, 

• staramy się zminimalizować liczbę sal lekcyjnych  dla każdej klasy,                       
ale przewidujemy prowadzenie lekcji w salach przedmiotowych, 

• liczba godzin lekcyjnych w tygodniu będzie stała dla każdej klasy, 

• Już we wrześniu chcielibyśmy uruchomić wszystkie zajęcia dodatkowe 
związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów. 

 

 



PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA TERENIE PLACÓWKI 

• Uczniowie klas I-III wszystkie lekcje odbywają w swoich salach, 

• Nauczyciele informatyki, wychowania fizycznego oraz języka 
angielskiego będą przychodzili po uczniów z klas I-III, 

• Uczniowie starszych klas będą przemieszczali się po szkole samodzielnie, 
jednakże nie uruchamiamy sklepiku szkolnego i uczniowie zostaną 
zobowiązani do przebywania bezpośrednio przy salach, w których 
odbywają lekcje. 



REŻIM SANITARNY 

• Uczniowie nie mają obowiązku przebywania w szkole w maseczkach – 
ani w klasach, ani w przestrzeni wspólnej, ale zobowiązani są                                  
do przebywania w stałych grupach/ klasach, 

• Uczniowie powinni często myć ręce korzystając z łazienek znajdujących 
się najbliżej sal, w których odbywają zajęcia, 

• Przed rozpoczęciem zajęć oraz przed wejściem do stołówki szkolnej 
powinni bezwzględnie umyć dokładnie ręce zgodnie z instrukcją 
prawidłowego mycia rąk, 

• Przemieszczając się w szkole uczniowie powinni korzystać                                         
z wytyczonych dróg przemieszczania się, z zachowaniem zasad ruchu 
prawostronnego, z zachowaniem zasad odstępu społecznego minimum 
1,5 metra i tylko w związku z rzeczywistymi potrzebami, 

• W CZASIE PRZERW UCZNIOWIE NIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH,  

• Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły żadnych niepotrzebnych 
rzeczy (np. maskotki) i mogą korzystać jedynie z własnych przyborów. 

• Udostępniany przez szkołę sprzęt  i pomoce dydaktyczne będą 
dezynfekowane. 



REŻIM SANITARNY 

• Obowiązuje wietrzenie sal co minimum 45 minut, 

• Dezynfekcja pomieszczeń odbywa się według wewnętrznych 
procedur oraz harmonogramu, 

• Wszystkie sale w okresie wakacji zostały zdezynfekowane                               
i przygotowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. 



DZWONKI, PRZERWY 

• Czas przerw w blokach zajęć oraz w klasach I-III reguluje każdorazowo 
nauczyciel, 

• Na terenie całej placówki zostaną wyłączone dzwonki, o czasie wyjścia 
klasy na przerwę będzie decydował nauczyciel, 

• Przerwy pomiędzy blokami są jedynie umowne, a przerwy po każdym 
bloku powinny być przeznaczone przede wszystkim na przejście uczniów 
do kolejnej sali, 

• Przerwy 10- minutowe mogą być spędzane w budynku, zaleca się jednak, 
by przerwy 15- minutowe były spędzane na terenie zielonym szkoły,                          
wg rejonizacji: 

 Klasy I- III – wyjście na teren zielony przy łączniku sali gimnastycznej, 
wyjście z łącznika przy sali gimnastycznej 

 Klasy IV- VIII – wyjście przy sklepiku szkolnym z wykorzystaniem 3 klatek 
schodowych budynku A i B – tereny zielone przy placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej. 
 



HARMONOGRAM LEKCJI 

 
Godzina 
lekcyjna 

Czas lekcji Blok  Uwagi  

1 8.00 – 8.45 1 blok Czas przerw w każdym  bloku  reguluje 
nauczyciel uczący, każdy blok jest w 1 sali. 2 8.55 – 9.40 

3 9.50 – 10.35 2 blok Czas przerwy pomiędzy blokami służy 
przemieszczeniu się uczniów. 4 10.45 – 11.30 

5 11.45 – 12.30 3 blok Przerwy 15-minutowe powinny być 
spędzone na dworze, ewentualnie                         
w stołówce szkolnej na obiedzie                               
w zależności od oddziału. 

6 12.45 – 13.30 

7 13.45 – 14.30 4 blok 

8 14.40 – 15.25 



FUNKCJONOWANIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

• Obiady będą wydawane od 7 września, stawka nie zmienia się – 4,00zł. 

• Na obiady dzieci z klas I-III schodzą zawsze z nauczycielem uczącym, 

• Uczniowie klas starszych przychodzą sami, 

• Przed wejściem do stołówki wszyscy muszą umyć dokładnie ręce ciepłą 
wodą i mydłem, 

• Na stołach będą przygotowane talerze z zupą, kompot oraz sztućce                  
dla każdego dziecka, po drugie danie dzieci będą ustawiały się                                
z zachowaniem odstępów, 

• Dzieci zostaną zobowiązane do zajmowania stałych miejsc w stołówce 
szkolnej, 

• Odnoszeniem naczyń oraz dezynfekcją stolików zajmą się pracownicy 
szkoły. 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WYDAWANIA OBIADÓW 

 

CZAS OBIADU GRUPA OPIEKUN 

11.10 – 11.30 KLASA IA IB WYCHOWAWCY 

11.30 – 11.45 KLASA IVA IVB VA  NAUCZYCIEL DYŻURUJĄCY 

11.45 – 12.05 KLASA IIA IIB WYCHOWAWCY 

12.05 – 12.30 KLASA IIIA IIIB WYCHOWAWCY 

12.30 – 12.45 KLASA VIA VIB VIC NAUCZYCIEL DYŻURUJĄCY 

13.30 – 13.45 KLASA VIIA VIIB VIIC VIIIA VIIIB NAUCZYCIEL DYŻURUJĄCY 



ŚWIETLICA SZKOLNA 
• Świetlica będzie otwarta w godzinach 6.45-16.00, 
• Grupy w świetlicy będą  stałe z przypisanym opiekunem, 
• Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci rodziców 

PRACUJĄCYCH, a czas pobytu dziecka w świetlicy będzie dostosowany                   
do możliwości rodziców pracujących: 

 

 

Grupa  Charakterystyka Opiekun Sala  

I grupa dzieci z klas I Wioletta Jaworska 
Małgorzata Błaszak  

Salka korekcyjna 

II grupa  dzieci z klas II Jadwiga Darowska Mała świetlica 

III grupa  dzieci z klas III Agnieszka Rugała Duża świetlica 

IV grupa  dzieci dojeżdżające 
oczekujące na odwóz 

Agnieszka Rugała 
Jadwiga Darowska 
Wioletta Jaworska 

Sala lekcyjne na 1 piętrze, np.. 
19, 18, korytarz za szybą oraz 
korytarz na paterze ze stoiskami 
do ping- ponga, plac zabaw, sala 
z dywanem interaktywnym 

V grupa „grupa poranna” 
(godz. 6.45- 8.00) 

Bożena Nowak Duża świetlica 



NAJWAŻNIEJSZE  

• Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie dzieci i dorośli ZDROWI                          
bez żadnych oznak infekcji, 

• Szkoła ma obowiązek ustalić szybką ścieżkę kontaktu z rodzicem – rodzic 
jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest                              
w stanie odebrać ze szkoły (numer szkoły to 55 247 8342) i dziecko chore 
musi być niezwłocznie odizolowane i odebrane z placówki, 

• Obowiązkiem rodzica jest kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu                           
i poinformowanie szkoły o ewentualnym wyniku pozytywnym sars-cov-2, 

• Dziecko, którego członek rodziny przebywa na kwarantannie lub w izolacji 
domowej nie ma prawa przebywać na terenie placówki, a rodzic jest 
zobowiązany do poinformowania wychowawcy dziecka, 

• Wszystkie komunikaty, zarządzenia, procedury będą przekazywane 
rodzicom za pomocą dziennika. Zaleca się jego codzienne sprawdzanie.  



BARDZO WAŻNE 

• Od roku szkolnego 2020/2021 szkoła będzie korzystała z nowego 
dziennika elektronicznego (dotychczasowy został wycofany z rynku), 

  

• 2 września o godzinie 16.30 (klasy I-III) oraz 17.15 (klasy IV-VIII) 
rozpoczną się spotkania rodziców  z wychowawcami– rodzice 
otrzymają nowe kody do dziennika  oraz wszystkie procedury                   
oraz niezbędne informacje–obecność jest niezwykle ważna 
ponieważ ze względu na ograniczanie obecności osób z zewnątrz                  
w czasie pobytu dzieci w szkole spotkania indywidualne                                
z wychowawcami w czasie pracy szkoły i pobytu w niej ucznióa będą 
znacznie utrudnione. 



SPRAWY RÓŻNE 

• Nauczyciele mogą organizować wycieczki i wyjazdy edukacyjne,                     
ale muszą pamiętać o wytycznych dotyczących ich organizacji, 

• W szkole jest zorganizowana izolatka, 

• Szkoła posiada środki do dezynfekcji, opracowywane są wewnętrzne 
procedury, 

• Szkoła posiada kilka termometrów bezdotykowych, ale będą one 
używane w razie potrzeb i dezynfekowane, 

• GIS zaleca dezynfekcję rąk przez dorosłych, a częste mycie rąk                
przez dzieci, 

• MEN zaleca stosowanie oficjalnej polskiej aplikacji ProteGO Safe 
służącej śledzeniu kontaktu z koronawirusem, wydanej                                      
przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym. 

 

 

 



 
 

                         DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

• Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
by było bezpiecznie– dla dzieci                         
i dorosłych. 

• Martwienie się nie sprawi, że ubędzie 
nam problemów, ale odbierze spokój, 
więc ŻYCZĘ SPOKOJU. 

 

 


