
Główne zasady pracy  

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  
w Tylmanowej  

w roku szkolnym 2020/2021  z uwzględnieniem zaleceń MEN i GIS 
 
 W Szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS 
o konieczności dbania o higienę i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.  
Szczegóły w dokumencie - PROCEDURY 
 
Informacje organizacyjne: 
 

1. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 i 2 wchodzą bocznym wejściem (od 
strony osiedla Mastalerze) od godziny 7:45. Sale zajęć dla klasy 1 i 2 znajdują się na 
parterze (starego budynku), dla oddziału przedszkolnego na piętrze. Po wejściu do 
budynku dzieci udają się do wyznaczonej szatni. 
 

2. Uczniowie klasy 3 oraz pracownicy Szkoły wchodzą do budynku głównym wejściem 
i schodzą do szatni po prawej stronie (szatnia dla dziewczynek przy sali 
gimnastycznej).  
 

3. Uczniowie pozostałych klas wchodzą do budynku wejściem od strony parkingu 
i udają się do wyznaczonych szatni:  

     -  klasa 7 przy schodach obok sali gimnastycznej (dolny korytarz), 
     -  klasa 4, 5 i 8  po prawej stronie (szatnia dla chłopców przy sali gimnastycznej).  
 

4.  Wejście do Szkoły od godz. 7.45. 
 

5. Wchodzącym do Szkoły może być wyrywkowo mierzona temperatura. 
 

6. W przypadku, gdy uczeń wchodząc do Szkoły wykazuje objawy choroby, jest 
niezwłocznie skierowany do izolacji, bądź rodzic/opiekun odprowadzający dziecko 
do Szkoły zabiera go do domu. 
 

7.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie wchodząc do Szkoły dezynfekują ręce 
i noszą maseczki do momentu wejścia do wyznaczonej sali lekcyjnej. 
 

8. Każda klasa uczy się w wyznaczonej sali z wyjątkiem wychowania fizycznego (sala 
gimnastyczna lub boisko) oraz informatyki (pracownia komputerowa).  
 

9. W każdej z sal znajdują środki do dezynfekcji.  
 

10. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa poza salą lekcyjną. 
 

11. Nad uczniami pozostającymi w salach w czasie przerwy opiekę sprawuje nauczyciel 
kończący lekcję. 
 

12. Przerwy uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela na podwórku szkolnym lub 
w wyznaczonych miejscach (w zależności od pogody i potrzeb klasy).  
 

13. Obiad uczniowie jedzą o godzinie 9.40 w jadalni szkolnej. Śniadanie w wyznaczonych 
salach. 
 



14. Rodzice nie wchodzą do Szkoły! Wyjątkiem są rodzice pierwszoklasistów oraz 
rodzice odbierający dzieci ze świetlicy – wówczas mogą przebywać na terenie Szkoły 
tylko w wyznaczonej strefie (przewiązka) z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).  
 

15. Sprawy szkolne w miarę możliwości należy załatwiać kontaktując się z sekretariatem 
lub wychowawcą telefonicznie lub mailowo.  

 
 

Dla dobra nas wszystkich – dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników Szkoły 
– prosimy o dokładne przestrzeganie wyznaczonych zasad. Organizacja pracy oraz 
procedury będą na bieżąco weryfikowane i w zależności od potrzeb 
modyfikowane. O każdej zmianie będziemy informowali.  

   
 


