
            INFORMACJA O ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020R. 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg                    
oddechowych , którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 

2. Każdego dnia na pierwszej godzinie lekcyjnej dzieci oraz pracownicy szkoły będą mieli 
mierzoną  temperaturę,  termometrem bezdotykowym(prosimy o podpisanie 
zgody/oświadczenia). 

3. Rodziców i opiekunów obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły. 

     Wszelkie sprawy załatwiane będą po uprzednim umówieniu się (telefon, mail). 

od 8.00.do 14.00. tel 61 8143-106 lub 505 936 141  

 od 8.00. do 16.00. tel. 505 936 141 po godzinie 16.00. tel.509 686 063 

mail: sekretariat@dabrowa.edu.pl 

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze świetlicy mogą wejść 
tylko do wyznaczonej przestrzeni budynku, zachowując zasady reżimu sanitarnego 

5. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie) zaleca się zasłanianie ust i nosa 
(maseczki, przyłbice). 

6. Uczniowie klas I - III mają obowiązek zebrać się w wyznaczonych miejscach nie wcześniej 
niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Uczniowie klas IV - VIII zbierają się w wyznaczonych miejscach 5 minut przed rozpoczęciem 
lekcji. 

7. Po zakończonych lekcjach uczniowie sprawnie opuszczają teren szkoły. 

8.  Od  1 września obowiązuje 6 wejść do szkoły. 

• Uczniowie klas I-III wejście K (moduły) 

• Uczniowie,  którzy rozpoczynają lekcje w salach 1, 2 wejście L (do starej części przy 
kasztanie) 

• Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w salach 3,4 wejście  M (sekretariat) 

• Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w sali 5 wejście C (nowy łącznik przy kasztanie) 

• Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w salach 6,7 wejście N (przy automacie) 

• Uczniowie, którzy rozpoczynają w sali 13 wejście M (sekretariat) 



• Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w salach 31, 32, 35 wejście A (przy parkingu) 

9.W pierwszych tygodniach nie będą odbywały się zajęcia pozalekcyjne. Terminy i rodzaj 
takich zajęć będą wskazane później. 

10. Przerwy śródlekcyjne. We wrześniu i w październiku wszystkie przerwy uczniowie 
spędzają na świeżym powietrzu, zmieniając rotacyjnie,   co dwa tygodnie wyznaczone rewiry. 

B1 kasztan 4a 

      moduły 4B 

B2 plac zabaw 5 

      boisko siatka 6A 

      boisko siatka 6B 

B3 kosz ½ 7A 

      kosz  ½ 7B  

      boisko noga  ½   7C 

      boisko noga ½ 8A 

Od listopada do marca uczniowie spędzają wyłącznie długie przerwy na świeżym powietrzu. 

11. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły zarażenia SARS-COV-
2 lub zachorowania  na COVID 19, dyrektor zwraca się o wydanie opinii do państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego i podejmuje decyzję o zamknięciu jednego lub kilku 
oddziałów lub całej szkoły oraz przejście czasowe na nauczanie zdalne. 


