
 
Komunikat Dyrekcji  

Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku 
w sprawie organizacji pracy uczniów klas I-VIII  

od 18 stycznia 2021 roku 

 

Odnosząc się do obostrzeń wprowadzonych przez Prezesa Rady Ministrów 
informujemy: 

1. Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej                       
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 

2. Zajęcia dla klas I-III odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem 
lekcji. 
 

3. Od 18 stycznia 2021r. wszystkie zajęcia edukacyjne dla klas IV –VIII 
odbywają się w formie zdalnej, zgodnie z obowiązującym planem zajęć 
za pomocą aplikacji Teams z zachowaniem zasad BHP. 
 

4. Od 18 stycznia 2021r. tylko klasy I-III korzystają ze świetlicy i stołówki 
szkolnej. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30-16.30. 
 

5. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wynikające z organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów kl. I-III odbywają się w 
szkole. 
 

6. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wynikające z organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów kl. IV-VIII odbywają się w 
formie zdalnej. 

5. Przypominamy uczniom klas IV-VIII, że udział w nauczaniu zdalnym 
jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana 
obecność. Uczeń uczestnicząc w lekcjach online, powinien bezwzględnie 
stosować się do poleceń nauczyciela. 

 

 
 

 

 



I. Postanowienia ogólne 

1. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami 
ustalonymi przez MEN, MZ i GIS. Szkoła pracuje w oparciu o Statut               
z uwzględnieniem dodatkowych  procedur bezpieczeństwa. 
 

2. W klasach I-III zajęcia odbywają się na 2 zmiany. Nauczyciele sami 
wyznaczają klasom przerwy, tak, aby ograniczyć do minimum kontaktowanie 
się z pozostałymi klasami. Zajęcia lekcyjne odbywają się w jednej sali 
wskazanej dla danego oddziału z wyjątkiem zajęć z informatyki. Zajęcia 
wychowania fizycznego odbywają się na boiskach szkolnych lub  w razie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych w sali gimnastycznej.                                                                                                                    

 
3. Podstawowa formą  kontaktów z rodzicami obowiązującą  w szkole są: 

dziennik  elektroniczny, telefon, poczta e-mailowa. 

 

Il.  Postanowienia szczegółowe dotyczące uczniów. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji  
w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 
zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa). 

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust 

4. Do szkoły uczniowie przychodzą zgodnie z tygodniowym planem lekcji  co 
najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Przy wejściu do szkoły 
obowiązuje dezynfekcja rąk. 

5. Uczniów obowiązują maseczki w czasie przebywania w przestrzeni  
wspólnej, dezynfekcja, mycie rąk, dystans społeczny. W salach lekcyjnych 
maseczki nie obowiązują. Dopuszcza się możliwość przebywania ucznia 
w maseczce/przyłbicy na prośbę rodzica. 

6. Uczniowie   mają zajęcia   w   sali  wskazanej   dla  danego   oddziału   
przez   cały   tydzień   nauki z wyjątkiem informatyki. Należy ograniczyć 
przemieszczanie się po budynku bez ważnego powodu. 



7. Uczeń zobowiązany jest do stosowania się do poleceń nauczycieli            
i innych pracowników szkoły związanych z bezpieczeństwem, nawet jeśli 
nie zostały opisane w procedurach. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do 
domu. 

9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 
opiekunowie dziecka powinni zadbać  o regularne czyszczenie (pranie lub 
dezynfekcję) zabawki, rzeczy 

 

III. Postanowienia szczegółowe dotyczące rodziców i  osób z zewnątrz 

1. Ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. 
Osoby te obowiązane  są do przestrzegania reżimu sanitarnego tj. maseczki, 
dezynfekcja rąk, dystans społeczny, przebywanie  w wyznaczonych 
miejscach. Wejścia osób są rejestrowane. 

2. Rodzice uczniów klas I-III przyprowadzają i odbierają dziecko ze szkoły 
zgodnie z procedurą. 

3. Rodzice zobowiązani są do posyłania zdrowego dziecka do szkoły.                    
W przypadku stwierdzenia objawów infekcji górnych dróg oddechowych 
sugerujących zakażenie rodzice niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły. 

4. Rodzice powinni informować o stanie zdrowia dziecka, jeśli może to 
wpłynąć na jego funkcjonowanie w szkole i jeśli objawy chorobowe 
mogą budzić niepokój wśród uczniów, nauczycieli i rodziców innych 
uczniów. 

5. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w indywidualne 
środki ochrony — maseczki lub przyłbice. 

6. Rodzice   są   zobowiązani   do   niezwłocznego   informowania   szkoły              
o zachorowaniu  dziecka   na koronawirusa lub przebywaniu na 
kwarantannie. 
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