
ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W ŻARNOWCU Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI 

01 WRZEŚNIA 2020R. 

 

Informacje ogólne: 

W czasie zagrożenia epidemicznego, wprowadza się w Szkole Podstawowej                            

im. J. Korczaka w Żarnowcu następującą numerację oznakowanych wejść do 

placówki: 

• Wejście główne od strony parkingu - Nr 1; 

• Wejście do sali nr 6 ( sala p. A. Słowik )- Nr 2; 

• Wejście do sali nr 1 ( sala p. A. Marzejon i B. Szefke) od strony parkingu - Nr 3; 

• Wejście do sali nr 1 ( sala p. A. Marzejon i B. Szefke) od strony boiska - Nr 4; 

• Wejścia na hol szkolny od strony dziedzińca- Nr 5 i 6; 

• Wejścia do świetlicy od strony dziedzińca- Nr 7 i 8; 

• Wejście do szkoły od strony dziedzińca - Nr 9; 

• Wejście do Sali gimnastycznej - Nr 10. 

 

I. Oddziały przedszkolne. 

• Spotkania dzieci z wychowawcami odbywają się w dwóch grupach  

- godz.9.00 i 9.30. Podział dzieci poda wychowawca na spotkaniu                   

z rodzicami, w dniu 27.08.2020r. 

• Dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun, który ma zasłonięte 

usta i nos maseczką i nie ma objawów infekcji dróg oddechowych oraz 

podwyższonej temperatury.  

• Rodzic/opiekun podpisuje się na liście obecności u wychowawcy swoim 

długopisem. 

• Przed wejściem do szkoły rodzic/opiekun i dziecko dezynfekują ręce 

płynem do dezynfekcji, znajdującym się na stoliku przed drzwiami 

głównymi do budynku „B” ( „stara” szkoła). 

• Dzieci z „Treflikowego Przedszkola” (3,4,5latki) wchodzą do sali 

przedszkolnej drzwiami od strony ulicy Lipowej (wejście północne),           

a dzieci z oddziału przedszkolnego 6-latków - od strony południowej 

budynku „B”. 

• W sali lekcyjnej rodziców/opiekunów obowiązują maseczki ochronne               

i są oni zobowiązani dbać o bezpieczne odległości między sobą. 

 

 



II. Klasa I. 

• Spotkanie z wychowawcą klasy - Panią Marią Borską, rozpoczyna się            

o godz.9.00, w sali gimnastycznej wejście Nr 10. 

• Nauczyciel wspomagający w klasie I- Pani Renata Boniecka. 

•  Dziecko przyprowadza tylko jeden rodzic/opiekun, który ma zasłonięte 

usta i nos maseczką i nie ma objawów infekcji dróg oddechowych oraz 

podwyższonej temperatury.  

• Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem wchodzi do sali gimnastycznej szkoły 

wejściem bezpośrednim, od strony wschodniej i przed wejściem do sali 

oboje dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, znajdującym się na 

stoliku przed drzwiami. 

• Rodzic/opiekun podpisuje się na liście obecności u wychowawcy swoim 

długopisem. 

• Przez cały czas spotkania z wychowawcą rodzic/prawny opiekun 

pozostaje w maseczce ochronnej. 

 

III. Klasy II- VIII. 

• Spotkania z wychowawcami klas zaczynają się o godz. 9.00. 

• W razie potrzeby ucznia przyprowadza rodzic/opiekun, ale nie wchodzi 

na teren szkoły, tylko oczekuje na niego przed budynkiem. Dziecko 

udaje się samo pod salę lekcyjną, przydzieloną jego klasie, Przed 

wejściem do klasy dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji, znajdującym 

się przed wejściem do niej. 

• Rodzic/opiekun dziecka, które będzie uczęszczało po raz pierwszy do 

Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka od 1 września 2020r. może wejść z 

dzieckiem do budynku szkoły, zachowując zasady: usta i nos zasłonięte 

maseczką, dezynfekcja rąk przed wejściem na teren szkoły, wpis do           

„ Księgi wejść i wyjść”, znajdującej się na ladzie przy wejściu głównym 

swoim długopisem. 

• Przydział sal lekcyjnych, nazwiska wychowawców klas i wejścia do 

szkoły: 

 

a) Klasa II -  sala nr 6 - parter, wychowawca: Pani Anita Słowik; 

Wejście Nr 2; 

 

b) Klasa III - sala nr 5 (przy stołówce), wychowawca: Pani Marzena Muttka; 

wejście Nr 5; 

 

c) Klasa IVa - sala nr 2 (świetlica) – parter, wychowawca: Pani Halina 

Gojke; wejście Nr 7; 

 

 



d) Klasa IVb - sala nr 3 - parter (sala lekcyjna klasy III a z poprzedniego 

roku szkolnego); wychowawca: Pani Marzena Keppen; wejście Nr 9; 

 

e) Klasa V - sala nr 7 - pierwsze piętro, wychowawca: Pani Barbara Orzeł- 

Dettlaff; wejście Nr 1; 

 

f) Klasa VI - sala nr 1 - parter; wychowawca: Pani Anna Marzejon; wejście 

Nr 4; 

 

g) Klasa VIIa - sala nr 10 (komputerowa) - wychowawca: Pani Marzena 

Keppen (do czasu powrotu Pani Anny Bank w II półroczu). Informacje               

w dniu 1 września przekaże w zastępstwie Pani Żaneta Stawicka  

- Wicedyrektor szkoły; wejście Nr 1; 

 

h) Klasa VIIb - sala nr 8 - piętro - wychowawca: Pan Roman Wiśniewski.; 

wejście Nr 1; 

 

i) Klasa VIII - sala nr 11 (matematyczna) - piętro - wychowawca:  

Pani Jolanta Baran; wejście Nr 6. 

 

IV. Informacje dodatkowe. 

 

1. Uczniów w pierwszym dniu września nie obowiązuje korzystanie z szatni. 

Wychowawcy, podczas spotkań w klasach przekażą zasady korzystania z niej 

oraz inne ważne informacje, związane z powrotem do nauki w szkole                                   

i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

2. W autobusie, z uwagi na publiczny charakter tego transportu, wszystkich 

uczniów i dorosłych obowiązują maseczki. 

  

3. Rozkład jazdy autobusów w dniu 01 września 2020 r. 

 

• Przyjazd do szkoły:  

                      z Dębek - godz. 8.30; z Odargowa - godz. 8.35; z Lubkowa - 8.45; 

• Odjazd z Żarnowca: ok. godz. 9.45. 

 

 


