
Organizacja pracy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. 

Raczyńskiego w Komornikach od 2.09.2020 r. 

 

1. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie i pracownicy szkoły - bez objawów 

przeziębienia i bez temperatury powyżej 37°C. Uczniowie/pracownicy szkoły z 

niepokojącymi objawami stanu zdrowia nie mogą wejść na jej teren. 

2. Zachowują reżim sanitarny (maseczki, dezynfekcja rąk, 1,5 m odległości między 

wchodzącymi). 

3. Zajęcia dydaktyczne w Szkole prowadzone są w sali przyporządkowanej  każdej  klasie. 

Tylko zajęcia informatyki, wychowania fizycznego na językach obcych, gdzie 

prowadzony jest podział na grupy odbywają się w innych pomieszczeniach tj. pracowni 

komputerowej wyznaczonych salach oraz hali GOSiR ( wyodrębniona część, obejmuje 

halę sportową oraz przylegające do niej szatnie, przeznaczona tylko dla uczniów i 

nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach). 

4. Uczniowie w sali mają stałe miejsca siedzenia w ławkach, nie mogą tych miejsc 

zmieniać.  

5. Mają wyznaczone wejścia/wyjścia z budynku: 

 Od ul. Pocztowej 30 głównym wejściem do szkoły: 
wejście i wyjście dla klas: 4a, 4b, 5a, 5b, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g, 7c, 8c  
 

 Od ul. Polnej przez łącznik z GOSIR i tylnym wejściem do szkoły: 
wejście i wyjście klasy 6a, 6f, 7a, 7b, 8a, 8b.  
 

 Od ul. Pocztowej wejściem od szkolnego placu zabaw (od ogólnodostępnego 
parkingu idąc chodnikiem wzdłuż boiska szkolnego):  
wejście i wyjście dla klas 0 
 

 Od ul. Polnej wejściem  (szklane drzwi): 
wejście poranne dla klas 1 -3 
wyjście po lekcjach dla dzieci z klas 1 – 3, które samodzielnie wracają do domu 
wyjście dla dzieci, które przebywają w świetlicach 
 

 Od ul. Pocztowej 30 przez boisko szkolne: 
wyjście dla dzieci z klas 1 – 3, które są odbierane przez rodziców/opiekunów 
bezpośrednio po zajęciach. 

 

6. Kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie oczekuje nauczyciel. 

7. Uczniowie niezgłoszeni do świetlicy przychodzą do szkoły bezpośrednio przed 

rozpoczęciem zajęć. Na terenie szkoły nie ma możliwości przebywania bez opieki 

nauczyciela. 

8. Przy wejściach pracownik szkoły ocenia wstępnie czy wchodzący uczeń/pracownik 

szkoły nie ma objawów chorobowych. Przy podejrzeniu dokonuje pomiaru temperatury 

i postępuje zgodnie z Procedurą postępowania z uczniem/pracownikiem szkoły, u 

których występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19, 

9. Interesanci wchodzą na teren szkoły wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z 

sekretariatem. Mogą przebywać jedynie w wyznaczonych miejscach, w obecności 

pracownika szkoły. 



10. Osoby z zewnątrz, w tym rodzice, których wejście do szkoły zostało uzgodnione 

telefonicznie oczekują na pracownika szkoły w wyznaczonym miejscu tj. przy wejściu 

głównym od ul. Pocztowej 30. 

11. Pomieszczenia szkoły są systematycznie dezynfekowane i wietrzone, znajdują się w 

nich płyny do dezynfekcji rąk. Uczniowie myją ręce w salach oraz łazienkach przed 

każdą lekcją. 

12. Uczniowie spędzają przerwy wg ustalonego harmonogramu na korytarzach, boisku oraz 

w salach lekcyjnych. 

13. Przerwy trwają 15 minut ze względu na reżim sanitarny. 

14. Klasy 4-8 wychodzą ze szkoły tym samym wejściem, którym weszły do budynku. 

15. Odbiór dzieci z klas 0-3 po zakończeniu planowych zajęć lekcyjnych przebiega 

następująco: 

 Od ul. Pocztowej wejściem od szkolnego placu zabaw (od ogólnodostępnego 
parkingu idąc chodnikiem wzdłuż boiska szkolnego):  klasy 0 
 

 Od ul. Polnej  (szklane drzwi): 
 
wyjście po lekcjach dla dzieci z klas 1 – 3, które samodzielnie wracają do domu 
wyjście dla dzieci, które przebywają w świetlicach 
 

 Od ul. Pocztowej 30 przez boisko szkolne: 
wyjście dla dzieci z klas 1 – 3, które są odbierane przez rodziców/opiekunów 
bezpośrednio po zajęciach. 

 

 

 

 


