
Regulamin ogólny pracy szkoły – dotyczy nauki w klasach 1-3 SP 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub 
w izolacji, 

2. Pierwszy dzień poświęcamy na przypomnienie procedur, zachowania się w szkole 
i utrzymania. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. 

5. Uczniowie wchodzą na teren szkoły samodzielnie pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły 
i kierują się; klasa I na dolny korytarz, tam też znajdują się przygotowane  na odzież miejsca w 
szafkach; klasa II na korytarz górny i tam też znajdują się szafki na ubrania tylko dla uczniów 
tej klasy 

6. Zajęcia prowadzone są w przydzielonych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.  
7. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w większości na powietrzu. Proszę zadbać o 

odpowiedni ubiór dzieci. 
8. Przerwy uczniowie spędzają w klasach lekcyjnych i strefach wyznaczonych przy salach na 

swoich piętrach 
9. Uczniowie korzystają  z łazienek i toalet tylko na piętrach gdzie mają lekcje ( kl, I – parter; kl. II 

– pierwsze piętro) 
10. Wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiednich 

odległości/dystansu podczas rozmowy/kontaktu. 
11. W szkole działać będą zasady – wytyczne MEiN, MZ, GIS, które mają zapewnić dzieciom, ich 

rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpieczeństwo. Wytyczne dostępne są w 
Załączniku.  

Przydział sal lekcyjnych 

 Klasa I- sala nr 9 korytarz dolny 

 Klasa II sala nr 27 korytarz górny 

Rozpoczynanie lekcji 
Nastąpiła zmiana rozpoczynania lekcji dla klas I-II 

 Klasa II oraz I lekcje będzie zaczynała o godzinie 7.50. 

 Prosimy, aby dzieci ze Staniewic nie przychodziły wcześniej do szkoły.  
 

Plan lekcji 

 Po feriach nastąpiły zmiany w planie lekcyjnym w klasach I-II. Proszę o zapoznanie się z 
nowym planem na stronie Librus. 

 Uczniowie nie mają zajęć prowadzonych w grupach międzyklasowych 

Stołówka szkolna 

Stołówka  szkolna będzie działać od 18 stycznia z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie 
z zaleceniami MEiN i MZ oraz PSSE.  Koszt jednego obiadu wynosi 3 zł. Kwota za posiłki podana jest 
na stronie szkoły w zakładce Dla Rodziców; dożywianie  Prosimy o terminowe uregulowanie opłat. 

 

Autobus szkolny 

 Nastąpiła zmian godzin dowożenia dzieci do szkoły: 



Harmonogram odjazdów porannych autobusów:  

Tyń – 7.09 

Chudaczewko; 7.15 

Mazów; 7.18 

Wilkowice; 7.25 

Staniewice; 7.30 

Nosalin; 7.36 

Staniewice; 7.42 

Autobus powrotny o godzinie 12.35  

 

Świetlica  

Świetlica szkolna będzie czynna w razie potrzeby od czasu zakończenia lekcji do godziny 15.20 
oprócz czwartku ( do godziny 14.20) na świetlicy i do chwili odjazdu autobusu dzieci dojeżdżające 
będą w grupie łączonej. Proszę wcześniejsze poinformowanie o potrzebie korzystania ze świetlicy  

Biblioteka 

Biblioteka będzie czynna dla klasy I w poniedziałek,  oraz  dla klasy II; w  czwartek 

 

Bardzo prosimy o przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń i dbałości o 
zdrowie własne i innych (dystans, dezynfekcja, maseczki). 


