
Strona 1 z 2 

USTALENIE ORGANIZACYJNE 

nr……1…………./2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach 
z dnia 30 sierpnia 2020 r. 

w sprawie struktura funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia koronawirusem COVID-19. 

 

§ 1. 

1. Teren szkoły otwarty będzie tylko w godzinach pracy szkoły, tj. w czasie kiedy prowadzone będą 

zajęcia. Poza tymi godzinami bramy wejściowe do szkoły będą zamykane (otwierane) przez 

konserwatora szkoły. 

 

2. Wejście do budynku szkoły prowadzone będzie poprzez: 

1) Wejście A (wejście główne do budynku szkoły od strony ul. Ciernie) – wchodzą uczniowie 

oddziałów, klas 0 - III 

2) Wejście B (wejście od strony drogi dojściowej do kościoła) – wchodzą uczniowie oddziałów, 

klas IV -VIII 

 

 

3. Nauczyciele, pracownicy obsługi wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym (wejście A). 

Wejścia bezpośrednio do budynku szkoły będą zamykane. Sposób wejścia i dalsze postepowanie 

określa Procedura nr …. 

 

4. Dla dzieci, uczniów szkoły, wejście dostępne będzie od godziny 7.00. 

 

§ 2. 

1. Każda grupa dzieci, oddział klasowy będzie miała szatnie w swojej sali. 

1) oddział przedszkolny - szatnia zlokalizowana na korytarzu przed salą. 

2) klasa pierwsza - szatnia zlokalizowana w swojej sali. 

 

 

2. Wszelkie zamiany lokalizacji pomieszczeń, należy uzgadniać z Dyrektorem szkoły. 

 

§ 3. 

 

 

1. Z dniem 1 września 2020 r., wszystkie pomieszczania klasowe, dotychczas wykorzystywane do 

prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, w roku szkolnym 2020-2021 będą 

przypisane na stałe do odpowiedniego oddziału: 

1) oddział przedszkolny zajęcia będzie realizował w pomieszczeniu nr 1 bud.A 

2) klasa pierwsza (  osób) w pomieszczeniu nr 2 bud.A 

3) klasa druga (    osób) w pomieszczeniu nr 3 bud.A 

4) klasa trzecia (    osób) w pomieszczeniu nr 4 bud.B 

5) klasa czwarta (    osób) w pomieszczeniu nr 4 bud.A 

6) klasa piąta (    osób) w pomieszczeniu nr 5 bud.A 

7) klasa szósta (    osób) w pomieszczeniu nr 6 bud.A 

8) klasa siódma (    osób) w pomieszczeniu nr 5 bud.B 

9) klasa ósma (    osób) w pomieszczeniu nr 6 bud.B 

 

2. Wszelkie zamiany pomieszczeń, należy uzgadniać z Dyrektorem szkoły. 

 

3. Przerwy miedzy lekcyjne realizowane będą w przypisanej części korytarza szkolnego 

bezpośrednio przylegającego do pomieszczenia. Zabrania się przemieszczania uczniów danego 
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oddziału pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami szkoły lub do innych części korytarza. Jeżeli 

nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z części korytarza przez dwa oddziały, oddziały te 

naprzemiennie korzystają z przydzielonej części korytarza na poszczególnych przerwach. 

Powyższe nie dotyczy uczniów udających się na zajęcia wychowania fizycznego. 

 

4. Nauczycieli prowadzący dyżur na korytarzu szkolnym wini dopilnować obowiązku o którym 

mowa w ust. 3. 

 

5. Jeżeli aura pozwala, uczniowie mogą czas przerwy spędzać na otwartej przestrzeni. Wyjście  

i wejście do budynku szkolnego i dalej na pomieszczenie klasowego wino być tak nadzorowane 

uniknąć nadmiernego gromadzenia się przy wejściu, na ciągach pieszych. 

 

6. Uczeń udający się za potrzebą do pomieszczania sanitarno-higienicznego, zgłasza ten fakt 

nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu szkolnym. Zabronione jest gromadzenie przy 

wejściach do tych pomieszczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. 

1. Zobowiązuję Sekretarza szkoły do aktualizacji elektronicznego Zbiorczego Rejestru Zarządzeń 

Dyrektora Szkoły z możliwością edytowania i udostępniania pracownikom treści ustaleń 

organizacyjnych „tylko do odczytu”. 

 

2. Z określonym ustaleniem organizacyjnym zapoznać wszystkich pracowników Szkoły 

Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach. Fakt zapoznania winien 

być pisemnie udokumentowany. Dokument potwierdzający zapoznanie należy przechowywać w 

dokumentacji szkoły. Formą potwierdzenia o zapoznaniu się jest fakt odbioru poczty 

elektronicznej. 


