Szkoła Podstawowa nr 9
im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
(od 1.09.2020)
§1
1. W szkole czynne są dwa wejścia: wejście „A” i wejście „B”.
1) Wejściem „A” wchodzą i wychodzą:
a. Wychowankowie świetlicy przed lekcjami oraz po zakończonych
zajęciach świetlicowych;
b. Uczniowie klas „A”;
c. Wszystkie
osoby
z
zewnątrz
(nie
dotyczy
rodziców
przyprowadzających dzieci).
2) Wejściem „B” wchodzą i wychodzą:
a. Uczniowie klas „B”.
3) Wejście „B” zostaje zamknięte na czas trwania lekcji oraz od godziny 13:15.
2. Uczeń jest przyprowadzany i odbierany ze szkoły tylko przez jedną osobę.
3. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie zasad wszystkim osobom, które będą
przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
5. Szatnia szkolna jest nieczynna do odwołania.
6. Uczniowie zostają wpuszczani na teren szkoły podczas trwania przerw.
7. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce i udaje się do klasy. Jeżeli rodzic
poinformował, że uczeń jest uczulony na płyn dezynfekujący, uczeń we własnym
zakresie jest zaopatrzony w rękawiczki.
8. W klasach 7 – 8 wprowadza się lekcję „zerową” od godziny 7:10.
9. Do odwołania wprowadza się zmiany dotyczące czasu trwania przerw:
Nr
Godziny
przerwy
lekcji lekcyjne
0.
7:10 – 7:55
5 minut
5 minut
1.
8:00 – 8:45
5 minut
2.
8:50 – 9:35
3.
9:40 – 10:25 10 minut
4.
10:35 – 11:20 5 minut
5.
11:25 – 12:10 5 minut
6.
12:15 – 13:00 10 minut
7.
13:10 – 13:55 5 minut
8.
14:00 – 14:45 5 minut
10. Uczniowie przerwy śródlekcyjne spędzają w salach lekcyjnych, w których mają zajęcia.
11. Po skończonych zajęciach nauczyciel sprowadza klasę do odpowiedniego wyjścia, za
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wyjątkiem osób, które idą do świetlicy, na obiad lub na zajęcia dodatkowe.

