
Szczegółowe zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Grudziądzu w roku szkolnym 2020/ 2021. (w trybie stacjonarnym) 

(obowiązujące od 1 września 2020 r. do odwołania) 

 

1. Na terenie szkoły w obrębie części wspólnej obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz w miarę 

możliwości zachowanie dystansu 1,5 m. 

2. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie zdrowi uczniowie i pracownicy, u których nie 

występują żadne objawy wskazujące na zakażenie górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, 

podwyższona temperatura, itp.), ich rodziny nie są objęte kwarantanną ani nie mieli kontaktu 

z osobami zakażonymi koronawirusem i przebywającymi na kwarantannie. 

W przypadku zauważenia pogorszenia się stanu zdrowia lub niepokojących objawów u ucznia 

lub pracownika obowiązują odrębne procedury, z którymi pracownicy zostali zapoznani. 

3. Przychodzący do szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania godzin rozpoczynania 

zajęć w celu   zapobiegania gromadzenia się większej ilości osób. 

4. W celu zmniejszenia kontaktów uczniowie poszczególnych klas odbywają zajęcia 

w wyznaczonej sali lekcyjnej. Poszczególnym klasom przydzielono następujące sale : 

kl.1a- s.11 

kl.2a- s.22 

kl.2b- s. 25 

kl. 3a- s. 12 

kl. 4a- s.15 

kl. 4b- s. 14 

kl. 5a- s. 1 

kl.5b- s. 4 

kl. 6a- s. 30 

kl. 6b- s. 26 

kl.6c- s. 27 

kl. 7a- s. 19 

kl.7b- s. 20 

kl. 8a- s.17 

kl.8b- s.16 

Uczniowie pozostają w wyznaczonej sali przez cały okres nauki, zmieniają się nauczyciele. 



W związku z korzystaniem z klawiatury laptopa przez różnych nauczycieli, każdy użytkownik 

zobowiązany jest do używania rękawiczek, osłaniania klawiatury folia ochronną 

lub dezynfekcji rąk. 

5. Uczniowie klas I-III odbierani są przez wychowawcę na bocznym boisku o godz. 7.45 

i wchodzą do szkoły wejściem bocznym segment B (od strony świetlicy), uczniowie klas IV- V 

wraz z nauczycielem wchodzą wejściem głównym w segmencie B, a uczniowie klas VI- VIII 

wejściem głównym w segmencie A. 

 W celu zmniejszenia zagęszczenia uczniowie klas I-III wchodzą wraz z nauczycielami do szkoły 

o godz. 7.45, uczniowie VI o godz. 7.50, uczniowie kl. IV i VII o godz.7.55, a uczniowie kl. V i VIII 

o godz. 8.00. Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły pod opieką nauczyciela. 

Uczniowie/ nauczyciele wchodzą do szkoły w maseczce/ przyłbicy i mogą ją zdjąć po zajęciu 

swojego miejsca w klasie.  

6. Przed każdorazowym wejściem do sali lekcyjnej wszystkich uczniów i pracowników 

obowiązuje dezynfekcja rąk. Płyn do dezynfekcji podaje uczniom nauczyciel.  

7. Podczas zajęć lekcyjnych zaleca się pozostawanie na swoim miejscu, w przypadku bliższego 

kontaktu z nauczycielem uczeń zakłada maseczkę. 

8. Aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi, uczniowie poszczególnych klas wychodzą 

na przerwy międzylekcyjne naprzemiennie, tj. - przerwy parzyste klasy a, przerwy nieparzyste 

klasy b. W czasie przerw, a w miarę możliwości także podczas lekcji, należy pamiętać 

o wietrzeniu sal. Uczniowie z klas pozostających w salach lekcyjnych znajdują się pod opieką 

nauczyciela. Nauczyciele klas wychodzących na przerwy będą mieć przydzielone miejsca 

dyżurów. 

Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla dzieci w czasie i miejscu, gdzie nie ma innych 

uczniów. O czasie przerwy, która powinna się odbywać nie rzadziej niż co 45 minut, decyduje 

nauczyciel. Wskazane jest spędzanie przerw na powietrzu. Przy każdym wyjściu należy 

otworzyć  okna w celu wietrzenia sali. 

W czasie przerw obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz w miarę możliwości trzymanie 1,5 m 

dystansu. 

9. Na przerwę nauczyciele sprowadzają uczniów zachowując odległość między klasami. 

10. W czasie przerw można będzie korzystać z automatu z przekąskami i napojami, z 

zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki/ dezynfekcja rąk, odległość 1,5 m). 

11. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim zachowują między sobą w miarę 

możliwości dystans 1,5 m i zajmują te same miejsca siedzące.  

12. W okresie reżimu sanitarnego uczniowie nie korzystają z szatni ani z szafek metalowych. 

W okresie jesiennym odzież wierzchnią umieszczają na oparciu krzeseł, podręczniki na 

ławkach lub we własnych torbach obok wyznaczonych ławek. 

13. Podczas zajęć w-f nie zaleca się organizowania ćwiczeń w parach ani gier kontaktowych. 



Zajęcia należy prowadzić w zależności od warunków pogodowych  jak najdłużej na świeżym 

powietrzu. W przypadku klas łączonych podczas przebierania się w stroje sportowe, należy 

starać się nie łączyć w jednej szatni uczniów z różnych klas. Podczas przebierania się 

obowiązują maseczki.  

14. Zajęcia informatyki odbywają się w sali nr 29 dla klas IV-VIII oraz w sali nr 21 dla klas I-III. 

Nauczyciel informatyki przeprowadza klasę, z którą ma lekcję, do pracowni komputerowej z 

sali, w której uczniowie mają  zajęcia lub odbiera ją z boiska szkolnego. 

15. W szkole działa biblioteka szkolna, w której obowiązują zasady reżimu sanitarnego. 

Wyznacza się czas kwarantanny dla oddawanych książek - 2 dni. Zasady korzystania z biblioteki 

w czasie zagrożenia epidemiologicznego określa nauczyciel bibliotekarz i umieszcza 

w regulaminie biblioteki, z którym zapoznaje wszystkich uczniów i ich rodziców. 

16. Do świetlicy szkolnej mogą być przyjmowani uczniowie, którzy nie mają zapewnionej 

opieki rodziców ze względu na ich pracę zawodową. Wszystkie dzieci przebywające w świetlicy 

przed wejściem zobowiązane są do dezynfekcji rąk pod kontrolą nauczyciela.  

Zabrania się spędzania przerw międzylekcyjnych w świetlicy szkolnej uczniom, którzy mają 

zajęcia lekcyjne. 

Podczas pobytu dzieci w świetlicy w czasie zabaw i odrabiania lekcji należy starać się w miarę 

możliwości dbać o zachowanie dystansu 1,5 m, usadzania dzieci z jednej klasy obok siebie, 

częstego wychodzenia z dziećmi na świeże powietrze, wietrzenia świetlicy.  

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w czasie zagrożenia epidemiologicznego określają 

nauczyciele świetlicy i umieszczają w regulaminie, z którym zapoznają wszystkich uczniów 

i rodziców. 

17. Zasady korzystania z obiadów i stołówki szkolnej zostaną przedstawione w czasie 

późniejszym. 

 

Szczegółowe zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Grudziądzu w roku szkolnym 2020/ 2021. (w trybie hybrydowym). 

 

Szkoła przechodzi w tryb nauczania hybrydowego w razie pojawienia się na jej terenie 

realnego zagrożenia zakażenia koronawirusem z powodu wystąpienia objawów u grupy 

uczniów lub pracowników na podstawie zgód powiatowego inspektora sanitarnego oraz 

organu prowadzącego wydawanych na wniosek dyrektora szkoły. 

 

1.W przypadku nauczania w trybie hybrydowym w szkole zajęcia odbywają uczniowie klas I- III 

oraz klas VII- VIII. 

Zajęcia odbywają się wg zasad trybu stacjonarnego. 



2. Uczniowie klas IV-VI przychodzą do szkoły w rytmie tygodniowym: (pierwszy tydzień kl. a, 

drugi tydzień klasy b, c). 

3. Uczniowie przebywający w domu uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji 

w formie on-line z wykorzystaniem platformy Teams. 

4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach zdalnych zobowiązani są do regularnego 

uczestniczenia w formie on-line. Każda nieobecność na zajęciach uznawana jako brak 

połączenia musi być usprawiedliwiona przez rodziców/ opiekunów ucznia. 

5. Szkoła w miarę możliwości udostępnia sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym 

dzieciom. 

6. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami i na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego. Pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami i pomaga 

w rozwiązywaniu bieżących problemów. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia 

rodzicom możliwości konsultacji on-line (zgodnie z potrzebami). 

 

Szczegółowe zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza 

Korczaka w Grudziądzu w roku szkolnym 2020/ 2021 (w trybie zdalnym). 

 

Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego w razie pojawienia się na jej terenie realnego 

zagrożenia zakażenia koronawirusem, z powodu wystąpienia objawów u grupy uczniów 

lub pracowników, za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu prowadzącego, 

wydawanych na wniosek dyrektora szkoły. 

 

1. W przypadku ogłoszenia nauczania w trybie zdalnym dla całej szkoły biorą w nim udział 

wszyscy uczniowie i nauczyciele zgodnie z ustalonym planem lekcji.  

2. Obecność na zajęciach potwierdzona logowaniem, kontaktem z nauczycielem jest 

obowiązkowa. Każda nieobecność (brak kontaktu z nauczycielem) musi być usprawiedliwiona 

przez rodzica/ opiekuna. 

3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do pracy na ustalonej platformie edukacyjnej. 

4. Nauczanie on-line podlega nadzorowi pedagogicznemu dyrektora i wicedyrektora szkoły. 

5. W przypadku dłuższego okresu nauczania on-line nauczyciele w zespołach przedmiotowych 

ustalają treści kształcenia realizowane w poszczególnych klasach i rekomendowany sposób 

ich realizacji (narzędzia, metody, formy). W razie potrzeby rekomendują dyrektorowi szkoły 

konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

i umiejętności. 



Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku 

z wykonywanymi zadaniami. 

7. Nauczyciel ma obowiązek monitorować postępy uczniów w nauczaniu na odległość. 

Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 

będzie podlegało ocenie. 

8. Nauczyciel archiwizuje prace podlegające ocenie w specjalnym folderze (przez miesiąc) 

i przekazuje je do wglądu. 

9. Informacje na temat testów sprawdzających powinny być umieszczane odpowiednio 

wcześniej. Należy określić datę, godzinę oraz czas wykonywania testu/ sprawdzianu.  

Uczeń, który nie brał udziału w teście/ sprawdzianie wykonuje go w innym wyznaczonym 

przez nauczyciela terminie. 

10. Uzyskane oceny wpisywane są na bieżąco do e- dziennika. 

 

 

 


