Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10 /2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu z dnia 14.01.2021r.

Schemat organizacji pracy w PSP nr 15
im. Królowej Jadwigi w Opolu od 18 stycznia 2021r. - klasy 1-3 w modelu
stacjonarnym

1. W celu ograniczenia gromadzenia się i minimalizowania kontaktu rozmieszcza się klasy 1-3
na różnych piętrach szkoły:
klasa 1a – s.10
klasa 1b – s.6
klasa 2a – s.4
klasa 2b – s.16
klasa 2c – s.13
klasa 3a – s. 22
klasa 3b – s. 23
klasa 3c – s. 25
2. Każda klasa przebywa w wyznaczonej sali przez cały dzień.
3. Każda klasa ma swój harmonogram dnia ustalony przez wychowawcę (lekcje, korzystanie
z przerw, korzystanie ze stołówki, korzystanie z zajęć na boisku szkolnym lub z innych terenów
szkoły).
4. Z korytarzy podczas przerw klasy korzystają rotacyjnie, pozostając w wyznaczonych
strefach.
5. Uczniowie mogą zostawić w szkole przybory i podręczniki w torbie materiałowej
zawieszonej na haczyku przy ławce ucznia – uczeń przynosi własną torbę.
6. Uczniowie klas wchodzą do szkoły zgodnie z ustalonym planem:
Kl. 1a,1b – wejście główne – Strefa 0
kl. 2a, 2b, 2c, 3a,3b,3c – wejście od kortów – Strefa B
Uczniowie przechodzący ze świetlicy szkolnej – wejście od świetlicy – Strefa C
7. Udostępnia się szatnie dla uczniów:
Kl. 1b – szafki obok sali 6
kl. 1a – szatnia, sala 10a.
Pozostałe klasy – wyznaczone boksy w szatni szkolnej.
8. W boksie może przebywać tylko 3 uczniów równocześnie.
9. Uczniowie zdejmują okrycia i zmieniają obuwie w korytarzu i łączniku przy szatniach.
Następnie wchodzą do boksów (maksymalnie po 3 osoby) i odwieszają worki na buty i okrycia
na wieszakach. Po lekcjach uczniowie wchodzą do boksów (maksymalnie po 3 osoby) zabierają
swoje okrycia oraz buty i przebierają się w korytarzu lub łączniku, a następnie opuszczają
szkołę.
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9. Szkoła organizuje zajęcia opieki świetlicowej od 6.30 – do 17.00 w dużej świetlicy oraz
wyznaczonych salach dydaktycznych w budynku szkoły, w zależności od potrzeb:
klasy 1 – duża świetlica
klasy 2 – sale 3 i 5 + sala gimnastyczna
klasy 3 – sale 11 i 12 + sala gimnastyczna.
10. Dzieci będą odprowadzane na obiady do szkolnej stołówki zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
11. Na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę
i podmioty zewnętrzne z uwzględnieniem zasad rygoru sanitarnego podczas pandemii – za
bezpieczeństwo zdrowotne odpowiada organizator i prowadzący zajęcia.
12. Obecnie nie ma możliwości korzystania ze szkolnego placu zabaw – plac zabaw jest
modernizowany.
13. Schemat organizacji pracy szkoły podlega bieżącemu monitorowaniu i może ulegać
modyfikacjom.

Dyrektor szkoły
Alicja Trojak
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