Polkowice, 26.08.2020 r.
Szczegółowa organizacja zajęć w szkole od 01.09.2020 r.
do Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
1. Ustalenia dotyczące organizacji podlegają ewaluacji i zmianom w zależności od
potrzeb, okoliczności, sytuacji, wydarzeń.
2. Szkoła pracuje w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym:
a) świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30;
b) biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00 i nie jest dostępna
dla osób spoza szkoły;
c) gabinet profilaktyki zdrowotnej działa codziennie w godzinach: 7.30-15.05;
d) posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 15.00.
3. W klasach I-III:
a) lekcje w szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji;
b) wejście do szkoły poszczególnych klas odbywają się wg harmonogramu, który
określa godziny i miejsce wejścia i wyjścia ze szkoły;
c) rodzice /opiekunowie prawni odprowadzają dzieci do wyznaczonego
w harmonogramie wejścia, skąd opiekę nad uczniami przejmuje wychowawca
klasy;
d) po zakończeniu zajęć opiekę nad dziećmi zapisanymi do świetlicy szkolnej
przejmują nauczyciele świetlicy, pozostali uczniowie wracają do domu pod opieką
rodziców oczekujących przed szkołą (boczne wejście od placu zabaw);
e) uczniowie maja stałą jedna salę, przechodzą na zajęcia sportowe i informatykę;
f) szafki ubraniowe dla klas I znajdują się na parterze przed salami lekcyjnymi, a dla
klas II i III w szatni z zachowaniem odległości między boksami;
g) w miesiącach wrzesień, październik uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej.
Ubrania wierzchnie pozostawiają na przygotowanych wieszakach przed salą
lekcyjną;
h) przerwy międzylekcyjne ustala nauczyciel zachowując zasadę, że na przerwie
w tym samym miejscu jest tylko 1 odział;
i) uczniowie korzystają ze stołówki wg harmonogramu pod opieką nauczyciela
świetlicy;
j) planuje się ruch jednostronny na klatkach schodowych; schodami przy
sekretariacie jest wejście, a zajście schodami z drugiej części szkoły (na końcu
korytarza).
4. W klasach IV-VIII
a) lekcje w szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji;
b) uczniowie wchodzą do szkoły wg harmonogramu, który określa godziny
i miejsce wejścia i wyjścia ze szkoły;

c) w miesiącach wrzesień uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej. Ubrania
wierzchnie pozostawiają na przygotowanych wieszakach przed salą lekcyjną;
d) niektóre klasy pozostają w jednej sali przez 2-3 godziny lekcyjne i nie
przemieszczają się po korytarzu;
e) po korytarzu uczniowie przemieszczają się z zachowaniem dystansu 1.5 metra;
f) przerwę śniadaniową uczniowie spędzają w klasie. Przed i po posiłku obowiązuje
dezynfekcja, za która odpowiada nauczyciel;
g) w trakcie przerwy uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach przed salą;
h) nauczyciele wychowania fizycznego odprowadzają i przyprowadzają klasy,
z którymi mają lekcje;
i) uczniowie korzystają ze stołówki wg harmonogramu;
j) uczniowie korzystają z biblioteki i czytelni wg harmonogramu;
k) uczniowie nie przebywają w salach podczas nieobecności nauczycieli;
l) planuje się ruch jednostronny na klatkach schodowych; schodami przy
sekretariacie jest wejście, a zajście schodami z drugiej części szkoły (na końcu
korytarza).

