
Zasady pracy szkoły
wrzesień 2020



Szkoła będzie czynna

8:00 - 16:00.

W godz. 7:30 - 8:00 i 16:00 - 16:30
opieka dla dzieci po zgłoszeniu przez rodzica,

lekcja 0 dla klas 7-8 godz.7:55 



Wprowadziliśmy dwie bańki społeczne - klasy 0-3, klasy 4-8:
- dwa niezależne rozkłady lekcji, przerw oraz obiadów

- dwa niezależne zespoły nauczycieli
- podział budynku na strefy i osobne miejsca spędzania przerw

klasy 0-3 klasy 4-8

0 8:00-9:00       (5’) 7:55-8:40       (5’)

1 9:05-9:50       (5’) 8:45-9:30       (5’)

2 9:55-10:40     (5’) 9:35-10:20     (15’)

3 10:45-11:30   (20’ - lunch 0-1) 10:35-11:20    (5’)

4 11:50-12:35   (20’ - obiad 2-3) 11:25-12:10    (20’ - obiad 4-5)

5 12:55-13:40   (5’) 12:30-13:15    (20’ - obiad 6-8)

6 13:45 - 14:30 13:35-14:20    (5’)

7 14:25-15:10



Strefy w budynku szkolnym - parter

WEJŚCIE  A - uczniowie klas 0-3 oraz 5,7

WEJŚCIE B - uczniowie klas 4, 6, 8

STREFA POMARAŃCZOWA - uczniowie klas 0-3

STREFA NIEBIESKA - uczniowie klas 4, 6, 8

STREFA ZIELONA - uczniowie klas 5, 7



Strefy w budynku szkolnym - parter
WEJŚCIE 

A

WEJŚCIE 
B



Strefy w budynku szkolnym - 1 piętro



Rozpoczęcie lekcji
klasy 0-1ab

➢ Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 9:05.

➢ Jeden rodzic/opiekun odprowadza dziecko do klasy, w której 
wychowawca czeka od godziny 8:00 - zajęcia opiekuńcze.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje zakrywanie twarzy i dezynfekcja rąk.



Rozpoczęcie lekcji
klasy 1c, 2-3
➢ Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 9:05.

➢ Rodzic/opiekun odprowadza dziecko pod szkołę. 
Na terenie szkoły dziecko porusza się samodzielnie.

➢ Do czasu rozpoczęcia lekcji dzieci spędzają czas w swojej sali. 
Opiekę sprawuje dyżurujący nauczyciel.



Rozpoczęcie lekcji
klasy 4-8 

➢ Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 8:45.
➢ Uczniowie na terenie szkoły mogą przebywać od godziny 8:00 

(wyjątkiem jest lekcja 0)
➢ Rodzice/opiekunowie pozostają poza budynkiem szkoły.
➢ Do czasu rozpoczęcia lekcji uczniowie spędzają czas w swojej sali.
➢ Opiekę sprawuje dyżurujący nauczyciel.



Zakończenie lekcji
➢ klasy 0-1abc - uczniowie są odbierani przez rodziców z sal 

świetlicowych, dzieci samodzielnie przebierają się w szatni, rodzice 
oczekują na dzieci w Strefie Rodzica,

➢ klasy 2-4 - uczniowie są odbierani przez rodziców na patio szkoły, po 
uprzednim zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna wychowawcy świetlicy, że 
rodzic/ opiekun oczekuje na dziecko na zewnątrz,

➢ klasy 5-8 - wszyscy uczniowie po zakończonych lekcjach samodzielnie 
opuszczają budynek szkoły. Jeśli uczeń jest odbierany przez rodzica 
przebywa w wyznaczonej strefie i samodzielnie kontaktuje się z rodzicem 
przez telefon. 

Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-4



Zasady bezpieczeństwa
➢ przed rozpoczęciem lekcji w każdej sali przeprowadzony zostanie 

pomiar temperatury
➢ w zamkniętych przestrzeniach wspólnych uczniowie i nauczyciele 

zobowiązani są do noszenia maseczek
➢ w salach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni 

płaskich
➢ w salach uczniowie przebywają w skarpetkach, obuwie pozostawiają 

przed salą
➢ podczas przerw 5 min i śniadaniowej uczniowie przebywają w sali
➢ przerwę 20 min odbywają się w wyznaczonych strefach  
➢ każdy uczeń posiada niezbędnik ucznia



Niezbędnik ucznia

➢ maseczka - regularnie zmieniana
➢ mały żel do dezynfekcji rąk
➢ własne przybory szkolne



Przerwy 20 minutowe
POGODA

kl. 0-3 mały skwer

kl. 4-7 duży skwer

kl. 8 dziedziniec

NIEPOGODA 

Wszystkie klasy spędzają 
przerwy w swoich salach.



Obiady

➢ We wrześniu w Kuchni Cateringowej dostępne będą tylko II dania
i desery. Chcemy sprawdzić czas konsumowania posiłków w nowej 
organizacji i maksymalnie go skrócić w pierwszym miesiącu.

➢ Zamówione w marcu posiłki dostawca obiadów rozliczy 
w październiku.



Informacje organizacyjne

➢ zajęcia pozalekcyjne wstrzymane we wrześniu
➢ basen, tenis, akrobatyka - zawieszone
➢ zajęcia z rzeźby pozostają wstrzymane
➢ wstrzymane wyjścia i wycieczki



Priorytet pracy Społecznej Czwórki 

Zrozumienie potrzebuje wzajemności.

➢ otwartość i szacunek wobec emocji i przeżyć,
➢ pozytywna komunikacja,
➢ wzajemność w wykorzystaniu narzędzi i zasobów cyfrowych.



Warianty pracy szkoły
WARIANT A - nauka stacjonarna (omówiona wcześniej)
WARIANT B - nauka online

NAUCZANIE HYBRYDOWE
WARIANT C 

• edukacja wczesnoszkolna stacjonarnie
• klasy 4-8 online

WARIANT D 
• część uczniów w klasie, część w domu.

O wariantach pracy szkoły decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem prowadzącym. Więcej informacji po rozpoczęciu roku.



Wszystkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

pytania@spolecznaczworka.pl

Odpowiedzi prześlemy zbiorczo w poniedziałek.

mailto:pytania@spolecznaczworka.pl

