
Bardzo ważne! 

Szczegóły organizacji zajęć w szkole! 

 

Załączniki do Organizacji zajęć 

w Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej 

w Podwiesku od 1 września 2020 r. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 1 do Organizacji zajęć                                                                                                                                                                                      

                                                                              w Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej                                           

                                                                                                            w Podwiesku od 1 września 2020 r. 

 

Organizacja zajęć i przerw międzylekcyjnych 

 

1. Ustala się następujący harmonogram rozpoczęcia zajęć edukacyjnych: 

 oddział przedszkolny rozpoczyna zajęcia o godz. 8.00 

 klasy I – III rozpoczynają zajęcia o godz. 8.25 

 klasa IV rozpoczyna zajęcia o godz. 7.30 (poniedziałek, środa, czwartek) i o godz. 

8.25 (wtorek, piątek) 

 klasa V rozpoczyna zajęcia o godz. 7.30, w środę o 8.25 

 klasa VI rozpoczyna zajęcia o 8.25 (poniedziałek, wtorek, czwartek) i o godz. 7.30 

(środa, piątek) 

 klasy VII – VIII rozpoczynają zajęcia o godz. 7.30. 

2. Organizuje się dwie godziny dowozu (na 7.30 i na 8.25) odwozu uczniów: 12.55                       

i 13.55 (drugi odwóz w środę – godz. 14.50). 

3. Uczniowie mieszkający w Podwiesku przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 5 min. 

przed rozpoczęciem zajęć i opuszczają szkołę bezpośrednio po zakończeniu swoich 

zajęć. 

4. Uczniowie klas I – IV korzystają z wejścia głównego do budynku, uczniowie klas V – 

VIII z wejścia do budynku od strony boiska „asfaltowego”, natomiast dzieci z oddziału 

przedszkolnego – z wejścia do biblioteki publicznej. 

5. Przerwy międzylekcyjne wszyscy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu. W tym 

czasie sale lekcyjne są wietrzone. 

6. Podczas przerw uczniowie klas IV – VI przebywają na boisku „asfaltowym”, uczniowie 

klas VII – VIII na boisku „trawiastym”. 

7. Uczniowie klas I – III wychodzą na przerwy przed lub po zakończeniu przerw przez 

uczniów klas starszych. 



8. Uczniowie klas I – II korzystają z boiska „asfaltowego”, uczniowie klasy III – z boiska 

„trawiastego”. 

9. Podczas przerw międzylekcyjnych zabrania się korzystania z urządzeń placu zabaw             

i parku rekreacyjno – rehabilitacyjnego. 

10. Nauczyciele kończący swoje zajęcia w poszczególnych oddziałach dopilnowują,                

aby wszyscy uczniowie wyszli na przydzielone boiska szkolne i sprawują opiekę                    

nad uczniami danego oddziału do chwili przybycia nauczyciela pełniącego dyżur 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, zwracając jednocześnie uwagę na zachowywanie 

przez uczniów dystansu społecznego. 

11. W przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają korzystanie z boisk 

szkolnych podczas przerw, uczniowie pozostają na korytarzach: klasy IV – VI na górnym, 

klasy VII – VIII na dolnym. Natomiast klasy młodsze, które mają przerwy w innym czasie 

spędzają przerwy w następujący sposób: klasa III na górnym korytarzu, klasa I i II –                 

na dolnym.  Podczas przebywania na korytarzach podczas przerw uczniowie osłaniają 

twarz i nos, zakładając maseczki lub przyłbice oraz starają się zachowywać w miarę 

możliwości dystans społeczny. Obowiązek zakrywania twarzy i nosa podczas przerw 

spędzanych na korytarzach dotyczy także dyżurujących nauczycieli. Okna                                 

na korytarzach powinny być uchylone. 

12. W toaletach może przebywać jednocześnie tylu uczniów, ile jest kabin i stanowisk:  

w toalecie dziewcząt – 4 , w toalecie chłopców – 5. 

13. Kontrolę nad właściwą liczbą uczniów sprawuje nauczyciel dyżurujący na korytarzu 

przy sali gimnastycznej. 

14. Zabrania się uczniom przebywania podczas przerw w przebieralniach. 

15. Zasady przygotowania się do zajęć wychowania fizycznego podadzą nauczyciele tego 

przedmiotu na pierwszej (organizacyjnej) lekcji. 

16. Uczniom nie wolno wchodzić do sekretariatu szkoły (ani podczas przerw ani                        

w czasie trwania zajęć edukacyjnych). W ważnych lub nagłych sprawach zgłaszają 

potrzebę kontaktu z sekretarzem szkoły lub dyrektorem nauczycielowi dyżurującemu 

lub prowadzącemu zajęcia edukacyjne.  

17. W przypadku konieczności wypicia herbaty do śniadania w jadalni może przebywać 

jednocześnie 12 uczniów (po dwoje przy stoliku). Wskazane byłoby, aby byli to 

uczniowie z jednego oddziału. Uczniowie klas V – VIII mogą skorzystać w tym celu                      

z przerw o godz. 9.10 i 10.05. Uczniowie klas I – IV mogą spożywać śniadanie                        

w swojej sali lekcyjnej pod nadzorem nauczyciela. Podczas spożywania posiłków należy 

bezwzględnie pamiętać o zachowaniu higieny rąk.  

18. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły własną herbatę w kubkach termicznych                    

i własne napoje zimne oraz drugie śniadanie. W szkole nie będzie możliwości zakupu 

żadnych artykułów żywnościowych ani napojów.  



19. Rodzice zaopatrują dzieci oraz dopilnowują, aby dzieci zabierały ze sobą do szkoły: 

maseczki osłaniające usta i nos lub przyłbice, chusteczki higieniczne, chusteczki 

nawilżane oraz podręczne płyny/żele antywirusowe lub antybakteryjne w małych 50 ml 

buteleczkach (do bieżącego korzystania podczas zajęć edukacyjnych). 

20. Sposób organizacji zajęć w szkole może ulegać modyfikacji w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej lub w przypadku zmiany przepisów, wytycznych GIS, MZ, MEN                         

lub zaobserwowanych przez dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

potrzeb zmian w funkcjonowaniu szkoły.   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznik nr 2 do Organizacji zajęć                                                                                                                                                                                      

                                                                              w Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej                                           

                                                                                                            w Podwiesku od 1 września 2020 r. 
 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PODWIESKU 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODWIESKU 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1.09.2020r. 

 

1. Przebywanie w bibliotece wyłącznie w maseczkach (przyłbicach). 

2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce (płyn dostępny przy 

wejściu). 

3. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami. 

4. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń. 

5. Brak dostępu do półek (książki podaje wyłącznie bibliotekarz). 

6. Stanowiska komputerowe niedostępne dla uczniów (do odwołania). 

7. Możliwość wypożyczenia jednorazowo max. do 3 książek. 

8. Książki oddawane przez uczniów trafiają na 3 dni kwarantanny. Kolejni 

uczniowie nie mają możliwości ich dotykania i wypożyczania przed upływem 

tego okresu. 

9. W celu sprawnego funkcjonowania biblioteki sprawy wymagające dłuższego 

czasu i większej uwagi bibliotekarza należy uzgadniać z wyprzedzeniem 

(zamówienie większej liczby książek, ksero itp.). 

 

Opracowanie: pracownik Biblioteki Publicznej w Podwiesku 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 3 do Organizacji zajęć                                                                                                                                                                                      

                                                                              w Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej                                           

                                                                                                            w Podwiesku od 1 września 2020 r. 
 

Monitoring                                                                                                                           
codziennych prac porządkowych oraz dezynfekcji 

Dezynfekcja pomieszczeń zgodnie z przydziałem pomieszczeń 

poszczególnym pracownikom obsługi: 

Pracownik 1 – sale: 13, 14, 15, 16, 17, 18, gabinet pedagoga                                          

i pielęgniarki szkolnej, korytarz górny, klatka schodowa, kancelaria szkoły                        

i gabinet dyrektora, toaleta personelu i oddziału przedszkolnego, jadalnia, 

toaleta dziewcząt, oddział przedszkolny, szatnia górna 

Pracownik 2 – sale: 2, 3, 4, 6, 11, pracownia komputerowa, pokój 

nauczycielski, korytarz dolny, toaleta personelu i oddziału przedszkolnego, 

jadalnia, toaleta chłopców, oddział przedszkolny 

Pracownik 3 – sala gimnastyczna, przebieralnie, korytarz przy sali 

gimnastycznej i toaletach, plac zabaw i park rekreacyjno – rehabilitacyjny, 

siedziska przy boisku asfaltowym. 

Dezynfekcja: 

 korytarzy i klatki schodowej: powierzchnie dotykowe (poręcze, 

klamki, włączniki świateł, uchwyty, podłogi, ławeczki, wieszaki), 

 sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pracowni 

komputerowej(bezpośrednio po zajęciach każdej grupy),pokoju 

nauczycielskiego, gabinetu pedagoga i pielęgniarki, szkolnej 

kancelarii szkoły i gabinetu dyrektora: powierzchnie dotykowe (blaty 

stolików i biurek, krzesła, parapety, regały i szafki uczniowskie, 

uchwyty, włączniki światła), 

 toalet i przebieralni: sanitariaty, umywalki, kurki do wody, klamki, 

podłogi, kabiny, glazura, ławeczki), 

 jadalni oraz toalety personelu i oddziału przedszkolnego 

 urządzeń placu zabaw i parku rekreacyjno – rehabilitacyjnego. 
 

Data  Godzina 
Czytelny podpis osoby dokonującej czynności 

dezynfekcji 

Data i podpis osoby 

kontrolującej 

    

 


