PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH
Rok szkolny 2020/2021
SEGMENT III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

klasa I a – wychowawca Irmina Goch - sala nr 41 – parter
klasa I b – wychowawca Marzanna Tkaczyk - sala nr 45 – piętro
klasa II a – wychowawca Agata Poznańska - sala nr 40 – parter
klasa II b – wychowawca Bożena Kita - sala nr 43 – piętro
klasa III a – wychowawca Alina Harkot - sala nr 38 – parter
klasa III b – wychowawca Danuta Chwiejczak - sala nr 44 – piętro
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z REŻIMEM
SANITARNYM

 Wejście/wyjście dla uczniów III segmentu – wejście główne do szkoły
 Szatnia w auli szkolnej – oddzielny oznaczony wieszak dla każdej klasy
 Przemieszczanie się uczniów po terenie szkoły należy ograniczyć do obrębu
segmentu, w którym znajduje się ich sala lekcyjna.
 W częściach wspólnych szkoły (korytarze, łazienki, szatnia, biblioteka,
sekretariat) uczniowie, pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz mają obowiązek
zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
 Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas lekcji, zajęć sportowych
oraz w stołówce szkolnej.
 Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy. Obowiązkiem
rodziców/opiekunów jest zmierzenie temperatury ciała swojego dziecka przed
wysłaniem go do szkoły.
 Przerwy śródlekcyjne trwają 5 minut.
 Przerwa obiadowa trwa 15 minut – dla uczniów segmentu III rozpoczyna się
o godzinie 1130.

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH
Rok szkolny 2020/2021
SEGMENT I GŁÓWNY

klasa IV a – wychowawca Dorota Momot - sala nr 27 – piętro II
klasa IV b – wychowawca Mariusz Kita - sala nr 29 – piętro II
klasa V a – wychowawca Marzena Skwaryło - sala nr 22 – piętro I
klasa VIII a – wychowawca Mariola Ćwik - sala nr 35 – piętro II (przy bibliotece)
klasa VIII b – wychowawca Dorota Tomczewska - sala nr 31 – piętro II (przy
bibliotece)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z REŻIMEM
SANITARNYM

 Wejście/wyjście dla uczniów dla uczniów segmentu I – wejście główne
do szkoły.
 Szatnia – wydzielony oznaczony oddzielny boks dla każdej klasy.
 Przemieszczanie się uczniów po terenie szkoły należy ograniczyć do obrębu
segmentu, w którym znajduje się ich sala lekcyjna.
 W częściach wspólnych szkoły (korytarze, łazienki, szatnia, biblioteka,
sekretariat) uczniowie, pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz mają obowiązek
zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
 Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas lekcji, zajęć sportowych
oraz w stołówce szkolnej.
 Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy. Obowiązkiem
rodziców/opiekunów jest zmierzenie temperatury ciała swojego dziecka przed
wysłaniem go do szkoły.
 Przerwy śródlekcyjne trwają 5 minut.
 Przerwa obiadowa trwa 15 minut – dla uczniów segmentu I rozpoczyna się
o godzinie 1115 i trwa do 1130.

PRZYDZIAŁ SAL LEKCYJNYCH
Rok szkolny 2020/2021
SEGMENT II (PO GIMNAZJUM)

klasa VI a – wychowawca Katarzyna Augustynek - sala nr 60 – piętro I
klasa VI b – wychowawca Małgorzata Gil – sala nr 49 – parter
klasa VII a – wychowawca Jowita Nowak - sala nr 53 – parter
klasa VII b – wychowawca Bożena Korkosz – sala nr 64 – I piętro
klasa VII c – wychowawca Anna Wawryk – Chwil - sala nr 52 – parter

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE ZGODNIE Z REŻIMEM
SANITARNYM

 Wejście/wyjście dla uczniów – wejście do szatni.
 Szatnia – wydzielony oznaczony oddzielny boks dla każdej klasy.
 Przemieszczanie się uczniów po terenie szkoły należy ograniczyć do obrębu
segmentu, w którym znajduje się ich sala lekcyjna.
 W częściach wspólnych szkoły (korytarze, łazienki, szatnia, biblioteka,
sekretariat) uczniowie, pracownicy szkoły i osoby z zewnątrz mają obowiązek
zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.
 Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas lekcji, zajęć sportowych
oraz w stołówce szkolnej.
 Do szkoły przychodzi wyłącznie uczeń zdrowy. Obowiązkiem
rodziców/opiekunów jest zmierzenie temperatury ciała swojego dziecka przed
wysłaniem go do szkoły.
 Przerwy śródlekcyjne trwają 5 minut.
 Przerwa obiadowa trwa 15 minut – dla uczniów segmentu II rozpoczyna się
o godzinie 1215 i trwa do 1230.

