Organizacja pracy dla kl. 4 -8 od dnia 17.05.2021 r.
1. W dniach 17, 18, 19 i 28 maja do szkoły, wg planu na dany dzień tygodnia, przychodzą
następujące klasy: 4b, 5b, 6a, 7a, 7c, 8b. W dniach 20, 21, 24 maja uczą się zdalnie z domu.
W dniach 20, 21, 24 maja do szkoły, wg planu na dany dzień tygodnia, przychodzą następujące
klasy: 4a, 5a, 6b, 7b, 8a. W dniach 17, 18, 19 i 28 maja uczą się zdalnie z domu.
W dniach 25 – 27 maja jest egzamin ósmoklasisty.
Od dnia 31 maja wszystkie klasy uczą się stacjonarnie w szkole.
2. Uczniowie klas 4 – 5 wchodzą do szkoły podstawowej wejściem głównym lub od strony boiska.
Kl. 6 a, 6 b, 7b, 8a - wejściem głównym do byłego gimnazjum, kl. 7a, i 8b – wejściem bocznym
do byłego gimnazjum od strony ul. Opolskiej, 7c – wejściem bocznym od strony boiska.
3. Uczniowie klas 4 i 5 uczą się na II piętrze w budynku szkoły podstawowej. Klasy mają
przypisane następujące sale lekcyjne:
klasa 4a – 42
klasa 4b – 33
klasa 5a – 36
klasa 5b – 37
Uczniowie korzystają z szafek ubraniowych znajdujących się na korytarzu na II piętrze.
4. Uczniowie klas 6 – 8 uczą się w następujących salach w budynku byłego gimnazjum:
klasa 6a – 17G
klasa 6b – 15G
klasa 7a – 27G
klasa 7b – 28G
klasa 7c – 5G
klasa 8a – 31G
klasa 8b – 26G
Uczniowie korzystają z szafek dostępnych na parterze byłego gimnazjum.
5. Klasy 4 – 8 na przerwy wychodzą w następujący sposób:
a. W dni pogodne wychodzimy z zachowaniem dystansu społecznego na boisko szkolne (kl. 6 – 8) i
do parku szkolnego (kl. 4 – 5) . Schodząc ze schodów kierujemy się zawsze do najbliższej klatki
schodowej.
b. Jeśli pogoda uniemożliwi wyjście na boisko szkolne, przerwy spędzamy na korytarzu w pobliżu sali
lekcyjnej z zachowaniem dystansu społecznego. Uczniów kl. 4 – 8 podczas przebywania na
korytarzu w czasie przerwy obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa ( z wyłączeniem sytuacji, gdy
uczeń spożywa drugie śniadanie).
6.

Na zajęcia wychowania fizycznego w kl. 4- 8 uczniowie przebierają się w szatniach (osobno
dziewczynki i chłopcy) przy sali gimnastycznej. Zajęcia w-f jeśli pogoda na to pozwoli,
organizowane będą na boisku szkolnym lub na Orliku.
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7. Do pracowni komputerowej uczniowie przechodzą ze swoich sal z nauczycielami uczącymi
informatyki.
8. Nauczyciele mogą korzystać z pracowni chemicznej, fizycznej i geograficznej w sytuacjach, gdy
temat lekcji wymaga sprzętu specjalistycznego, wykonania doświadczeń itp. Wówczas
nauczyciel przechodzi z całą klasą do wybranej pracowni podczas lekcji i informuje o tym panią
woźną/pana woźnego, która/który po zajęciach dezynfekuje powierzchnie dotykowe.
9. Obiady będą wydawane w następujący sposób:
- przerwa od 1130 - 1150 - klasy 6 – 8 (każda klasa spożywa obiad przy oddzielnym stoliku),
- przerwa od 1235 – 1250 – klasy 4 – 5 (każda klasa spożywa obiad przy oddzielnym stoliku),
10. Nauczyciele pełnią dyżur podczas przerwy z uczniami klasy, z którą ukończyli daną lekcję.
11.Wszyscy uczniowie będą wypożyczać książki w bibliotece w wyznaczonych godzinach.
Uczniowie klas 4- 5 wypożyczają książki w bibliotece znajdującej się w budynku szkoły
podstawowej. Uczniowie klas 6 – 8 po książki udawać się będą do biblioteki znajdującej się w
budynku byłego gimnazjum.

12.Z godnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS maseczki obowiązują w przestrzeniach wspólnych, gdy
nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

2

