
Informacja dotycząca organizacji zajęć dla uczniów klas I-III oraz 

konsultacji dla uczniów klas VIII w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Olszynach w okresie od 18.01.2021 r. 

 

I. W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego 

począwszy od dnia 18.01.2021 roku zajęcia szkolne organizowane będą w 

reżimie sanitarnym określonym w wytycznych przedstawionych przez MEiN, 

MZ i GIS oraz w procedurach bezpieczeństwa opracowanych  w celu 

zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Olszynach obowiązujących od 1 września 2020 r. Wymienione 

dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły. 

II. Mając na uwadze specyfikę pracy naszej szkoły wprowadza się dodatkowe 

rozwiązania szczegółowe mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie dzieci i 

personelu przed zarażeniem się i rozprzestrzenianiem koronowirusa: 

1. Uczniowie klas I-III wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem obok Sali 

gimnastycznej. 

2. Klasy 1 i 2b zaczynają zajęcia o godzinie 8:00, klasy 3 i 2a o godzinie 8:50. 

Prosimy, aby dzieci przychodziły do szkoły nie wcześniej jak 15 minut przed 

zajęciami (wtedy będą miały zapewnioną opiekę). Szczegółowy plan lekcji 

wychowawcy zamieszczą na dzienniku elektronicznym.  

3. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała wg potrzeb i ustalonego 

harmonogramu. Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać tylko dzieci obojga 

rodziców pracujących lub rodzica pracującego, który wychowuje dziecko 

samotnie. Na świetlicy mogą przebywać wyłącznie zapisane wcześniej dzieci. 

Zapisów można dokonać telefonicznie pod nr tel. 14 65 32 654  do piątku 15 

stycznia 2021 włącznie.   

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i 

ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej. 



5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji 

lub kwarantannie.  

6. Do szkoły może przyprowadzać dziecko tylko zdrowy opiekun. 

7. Pobyt uczniów w szkole został zorganizowany wg wytycznych MEiN, MZ i 

GIS z uwzględnieniem: 

-  osobnych sal, szatni i toalet dla każdej klasy, 

- zróżnicowania czasu przerw śródlekcyjnych, oraz spożywania posiłków dla 

uczniów poszczególnych klas.  

III. Dla uczniów klasy VIII w dalszym ciągu i na dotychczasowych zasadach 

prowadzone będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych wg harmonogramu 

podanego przez wychowawcę klasy. 

 

Dyrektor szkoły 

Stanisław Kozioł  

 

 

 

 

 


