Organizacja pracy szkoły do Procedury funkcjonowania SP
nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
I.

KLASY 1 – 3 ORAZ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły trzema wejściami:



wejście główne - kl. 2b (sala nr 4), kl. 2c (sala nr 3), kl. 3a (sala nr 2), kl. 3b (sala
nr 12)
wejście od placu zabaw - kl. 1a (sala nr 6), kl. 1b (sala nr 5), kl. 3c (sala nr 7)



wejście od sali gimnastycznej - oddział 0a (sala nr 16), oddział 0b (sala nr 15),
kl. 1c (sala nr 10), kl. 2a (sala nr 14)



od 7. 30 - 7. 50 uczniowie schodzą się do swoich sal lekcyjnych, w których oczekują
na nich nauczyciele (dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas pierwszych
kierowani do sal przez pracownika szkoły);









uczniowie przebierają w salach lekcyjnych obuwie i chowają je do worków
zawieszonych pod ławkami; kurtki i odzienie wierzchnie zawieszają na oparciu krzeseł;
uczniowie nie przynoszą do klasy zbędnych i niepotrzebnych przedmiotów typu:
zabawki, maskotki, gry itp.;
każdy uczeń ma piórnik wyposażony w niezbędne przybory szkolne (ołówek, klej,
temperówka, gumka, pióro, długopis, nożyczki, kredki), zabrania się pożyczania
przyborów i innych przedmiotów;
uczniowie rozpoczynają lekcje/zajęcia o godz. 7.50;
uczniowie siedzą w wyznaczonych przez nauczyciela ławkach;
na przerwy uczniowie wychodzą z co drugiej sali na co drugą przerwę (dyżur na
korytarzu pełni dwóch nauczycieli, natomiast w salach dzieci pozostają pod opieką
nauczyciela, z którym mieli lekcję (podczas przerw wszystkie sale lekcyjne są
wietrzone);
I tak:
uczniowie z sal nr: 10, 2, 4, 6 – wychodzą na przerwy po 1 i po 3 lekcji.
uczniowie z sal nr: 14, 12, 3, 5, 7- wychodzą na przerwę po 2 i po 4 lekcji





śniadanie spożywane jest przez dzieci na przerwach spędzanych w klasie, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego (mycie i dezynfekcja rąk itp.)
uczniowie wychodzący na przerwy spędzają je w obrębie swojej sali (poza przejściem
do toalety);
na zajęcia z wychowania fizycznego uczniowie wychodzą na plac zabaw, teren zielony
lub na spacer (w przypadku brzydkiej pogody, pozostają w swoich salach lub na
korytarzu – taniec, gimnastyka)



II.

po zakończonych lekcjach wychowawcy lub nauczyciele prowadzący ostatnią lekcję
z daną klasą wyprowadzają uczniów na zewnątrz budynku i przekazują rodzicom
w ustalonych miejscach (poza uczniami uczęszczającymi na świetlicę, oczekującymi na
bus oraz mającymi zgodę rodziców na samodzielny powrót).

KLASY 4-8
 Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły trzema wejściami:


wejście główne - kl. 7b (sala nr 102), kl. 7e (sala nr 103), kl. 4b (sala nr 112),
kl. 7f (sala nr 113), kl. 8a (sala nr 200), kl. 6b (sala nr 201), kl. 4c (sala nr 202),
kl. 6f (sala nr 209), kl. 4a (sala nr 014), kl. 8d (sala nr 211) kl. 8b (sala nr 210),
kl. 6a (sala nr 01)



wejście od placu zabaw kl. 7d (sala nr 104), kl. 7c (sala nr 105), kl. 6e (sala nr
106) kl. 8c (sala nr 203), kl. 7a (sala nr 204), kl. 5b (sala nr 205), 5a (sala nr
206), klasy, które na pierwszej lub ostatniej lekcji mają informatykę (sala 107)



wejście od sali gimnastycznej- klasy, które na pierwszej lub ostatniej lekcji mają
wychowanie fizyczne.



od 7. 50 - 8.00 uczniowie schodzą się do sal, gdzie oczekują na nich nauczyciele
z którymi mają pierwszą lekcję (zgodnie z podziałem godzin);



wszystkie lekcje (poza informatyką i wychowaniem fizycznym) – uczniowie realizują w
swoich salach;



W celu ograniczenia przebywania zbyt dużej ilości uczniów na korytarzach część klas
zostaje w swoich salach pod opieką nauczyciela, z którym mieli lekcję:
- w salach o numerach parzystych (102, 104, 106, 112, 200, 202, 204, 206, 210) na
przerwach parzystych (tj. po 2, 4, 6 lekcji),
- w salach o numerach nieparzystych (103, 105, 113, 201, 203, 205, 209, 211) na
przerwach nieparzystych (tj. po 1, 3, 5, 7 lekcji).



Uczniowie mogą spędzać przerwy na zewnątrz budynku – zgodnie z harmonogramem.



uczniowie przebierają w salach lekcyjnych obuwie i chowają je do worków
zawieszonych pod ławkami; kurtki i odzienie wierzchnie zawieszają na oparciu krzeseł.

III.

ŚWIETLICA:

Dzieci zapisane na świetlicę przebywają w niej od godz.7.00 do 7.30 (z zachowaniem odstępów
i reżimu sanitarnego). Wchodzą do szkoły głównym wejściem. O godz. 7.30 rozchodzą się do
sal, w których mają lekcje/zajęcia (dzieci z oddziałów przedszkolnych i kl.1 są zaprowadzane
przez pracownika szkoły). Zajęcia świetlicowe odbywają się w stałych salach i grupach z

zachowaniem reżimu sanitarnego. Odbiór dzieci odbywa się zgodnie z harmonogramem.
Rodzice deklarują godzinę odbioru, a dzieci doprowadzane są do wyjścia przez pracownika
szkoły.
IV.

STOŁÓWKA

Dzieci przebywające na świetlicy, które jedzą obiady, są odprowadzane na stołówkę przez
pracownika szkoły w ustalonych godzinach. Dla pozostałych uczniów obiady wydawane są na
trzech przerwach: 11.30; 12.25; 13.25 w stałych grupach (zgodnie z harmonogramem)

Nie funkcjonuje sklepik szkolny i dystrybutory wody. Uczniowie mogą przynosić wodę we
własnych butelkach/bidonach.

Ustalone zasady mogą ulec zmianie w zależności od zaistniałych warunków epidemicznych i
modelu funkcjonowania szkoły.

