
Organizacja nauczania stacjonarnego w klasach I – III, oddziale przedszkolnym oraz                                          

hybrydowego w klasach IV – VIII w dniach 17 – 28 maja 2021 r. 

 

 

1. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

2. Od 17 – 28 maja 2021r. klasy I – III oraz oddział przedszkolny zajęcia stacjonarne. 

3. Od 17 – 28 maja 2021r. klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b zajęcia stacjonarne, klasy 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c 

kształcenie zdalne. 

4. W dniach 25 – 27 maja 2021r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas I – VII mają w tych dniach zajęcia 

wychowawczo – opiekuńcze. Świetlica szkolna dla uczniów potrzebujących opieki czynna w godzinach 7.30 – 15.30. 

Szczegółowy harmonogram organizacji egzaminu ósmoklasisty zostanie przesłany w terminie późniejszym. 

5. Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy I – VIII pracują stacjonarnie. 

6. 3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny. 

7. 4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolnym kalendarzem 

organizacyjnym SP1. Świetlica szkolna dla uczniów potrzebujących opieki czynna w godzinach 7.30 – 15.30. Informację 

o potrzebie opieki w tym dniu należy zgłosić do wychowawcy klasy do dnia 31 maja 2021 r. 



8. Uczniowie przychodząc do szkoły na zajęcia szkolne, udają się na boisko szkolne i czekają w wyznaczonych strefach do 

czasu rozpoczęcia zajęć zgodnie z harmonogramem: 

Klasa Sala lekcyjna Strefa  Klasa Sala lekcyjna Strefa  

0 8 Przed wejściem głównym 

do szkoły 
 3c 26 I  

1a 21 I  4a 216 II  

1b 30 I  4b 305 II  

2a 28 I  4c 304 II  

2b 27 I  5a 215 II  

3a 29 I  6a 20 II  

3b 25 I  6b 19 II  

 

 

▪ Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 przychodzą do szkoły o godzinie 7.50 (nie dotyczy uczniów 

dowożonych autobusem szkolnym); 

▪ Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.55 przychodzą do szkoły o godzinie 8.45 (nie dotyczy uczniów 

dowożonych autobusem szkolnym); 

▪ Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 9.50 przychodzą do szkoły o godzinie 9.40 (nie dotyczy uczniów 

dowożonych autobusem szkolnym); 

 



9. Wychowawcy klas / nauczyciele rozpoczynający lekcje w klasach I – III czekają na uczniów (7.50 na pierwszą lekcję, 

8.45 na drugą lekcję, 9.40 na trzecią lekcję) na parterze, a następnie udają się do klas. Po zakończonych lekcjach 

nauczyciel sprowadza klasę do wyjścia. 

10.  Nauczyciele uczący w klasach IV – VI pełnią dyżury podczas przerw z klasą z którą zakończyli lekcje. 

11. Organizacja przerw podczas sprzyjającej pogody: 

a) klasy I – III spędzają przerwy na boiskach w trakcie zajęć uczniów klas IV – VI, 

b) klasy IV – VI spędzają wszystkie przerwy według następującego harmonogramu: 

 
I strefa / sale lekcyjne II strefa / sale lekcyjne III strefa / sale lekcyjne 

18,19, mała sala gimnastyczna 304, 305 215, 216, sala gimnastyczna 

wejście przy sekretariacie szkoły wejście przy Panu Bianku wejście przy sali gimnastycznej 

 

12. Organizacja przerw podczas złej pogody: 

a) klasy I – III spędzają przerwy na korytarzu (II piętro starej części szkoły) w trakcie zajęć uczniów klas IV – VI, 

b) klasy IV – VI spędzają przerwy na korytarzu szkolnym przy salach lekcyjnych w których mają zajęcia. 

 

LEGENDA: 

I strefa  – prawa część boiska dolnego (od strony małej sali gimnastycznej) 

II strefa – lewa część boiska dolnego (od strony pana Bianka) 

III strefa – boisko wielofunkcyjne 



 

13. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania w szkole:  

 

▪ Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez podwyższonej temperatury. 

Uczniowie z objawami przeziębienia lub podwyższoną temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  

postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.  

▪ Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, pracownik szkoły 

po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia.  

▪ Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte zajęciami przez szkołę, wdrożyć je do przestrzegania podstawowych 

zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust   

i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

▪ Uczniowie przychodzący do szkoły są wyposażeni w maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta.  

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. 

▪ Wejście do budynku szkoły możliwe jest według przyjętych zasad z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

▪ W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby. 

W przestrzeniach wspólnych uczeń ma obowiązek założyć maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw 

oraz w świetlicy szkolnej. Na lekcjach maseczki nie obowiązują. 

▪ Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować.  



▪ Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane 

oni przekazywane innym uczniom.  

▪ Uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach 

w stałych miejscach. 

▪ Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie 

swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

▪ Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się 

jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5m odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany 

jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących 

zasad dystansu społecznego. 

▪ Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw. 

▪ Sale lekcyjne są wietrzone na każdej przerwie. 

 

14. Ogólne zasady organizacji zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie: 

▪ Każda osoba przebywająca na terenie szkoły w momencie wejścia i wyjścia jest zobowiązana do dezynfekcji rąk,     

jak również po każdym kontakcie z inną osobą na terenie placówki. 



▪ Na terenie szkoły zobowiązuje się wszystkich pozostających w bezpośrednim kontakcie do stosowania środków 

ochrony osobistej, zachowania dystansu społecznego miedzy sobą w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego 1,5 m. 

▪ Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

▪ Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia 

lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 

45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

▪ Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

▪ Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów rodziców pracujących. Rodzice powinni zgłosić potrzebę 

korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy: 7.30 – 15.30. 

▪ Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

 

                                                                                                                     Małgorzata Pawelczyk                                                                                                                         

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły 


