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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2020/21  
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu z dnia 31.08.2021r. 

 

Schemat organizacji pracy w modelu stacjonarnym  w PSP nr 15  

im. Królowej Jadwigi w Opolu  

obowiązujący od 2 września 2021r.  

 

Wejście do szkoły  

1. Szkoła otwiera wejścia o 7.45 oraz wraz z dzwonkiem na każdą następną przerwę.  

2. Po dzwonku na lekcję wejścia do szkoły są zamykane. Uczeń spóźniony może wejść tylko 

przez  wejście główne (koło portierni).  

3. Na lekcje uczniowie  wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem. 

Wejście nr 1/ wejście główne przy portierni/ -  klasy 1,2,3,4   

Wejście nr 2 /wejście od strony dziedzińca, przy kortach tenisowych / – klasy 5, 6, 7  

Wejście nr 3/ wejście od strony świetlicy szkolnej/ przejście tylko dla uczniów/ -  

przechodzących ze świetlicy.  

 

Budynek PSP 29 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o 7.45 oraz wraz z dzwonkiem na każdą 

następną lekcję. 

2. Uczniowie wchodzą wejściem głównym do PSP 29 od strony 6 LO lub wejściem od strony 

parkingu.  

 

Korzystanie z szatni  

1 września nie korzystamy z szatni 

1. Z boksów korzystamy według przydziału dla klas.  

 

Szatnia sportowa: 

- uczniowie przebierają się na wf klasami/grupami  pod nadzorem swojego nauczyciela 

wychowania fizycznego,  

- jeżeli w danej szatni znajduje się inna  klasa/grupa, uczniowie oczekują na jej wyjście w 

korytarzu przy sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego i wchodzą do 

przebieralni, gdy ta jest już pusta. 

 

Lekcje 

1. Dla uczniów, w miarę możliwości lekcje organizuje się w jednej sali. 

2. Uczniowie przemieszczają się na lekcje wychowania fizycznego oraz do pracowni 

specjalistycznych zgodnie z planem lekcji.  
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Przerwy 

Budynek PSP 15  

1. Na przerwy na korytarzu klasy wychodzą turami rotacyjnie wg schematu: 

- przerwy parzyste – wychodzą klasy z parzystych sal, 

- przerwy nieparzyste – wychodzą klasy z nieparzystych sal, 

z wyłączeniem sal, które mają odrębny harmonogram (znajduje się w salach).  

2. Uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych strefach: 

Strefa A: sale 10, 11, 12, 20, 22, 23 

Strefa B: sale 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 29 

Strefa 0: sale 3, 4, 5, 6 

Strefa A obejmuje: korytarz wąski przy salach  i 1/3 szerokiego 

Strefa B obejmuje korytarz wąski przy salach i 2/3 szerokiego 

3. Po korytarzach i schodach uczniowie poruszają się zgodnie z wytyczonymi kierunkami. 

4. Na przerwach w budynku szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek.  

5. Przy sprzyjającej pogodzie rekomenduje się spędzanie przerw na świeżym powietrzu.  

Klasy 3-5 spędzają przerwy na terenach zielonych, klasy 6-7 na dziedzińcu szkoły.  

6. Przerwy klas 1-2 regulują uczący nauczyciele wg potrzeb klasy.   

7. Po przerwach spędzanych na powietrzu uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z 

zachowaniem dystansu i natychmiast myją lub dezynfekują ręce.  

8. Uczniowie spędzający przerwę w salach po dzwonku na lekcję niezwłocznie zajmują miejsca 

przy stolikach i pod nadzorem dyżurnego ucznia oczekują w spokoju na nauczyciela, nie 

opuszczając swoich miejsc.  

9. Uczniowie spędzający przerwę na korytarzu po dzwonku na lekcję ustawiają się pod salą i 

w spokoju oczekują na nauczyciela.  

 

Budynek PSP 29 

1. Uczniowie przerwy spędzają w wydzielonych strefach:  

8d, 8b- korytarz na dole przy szatniach,  

7d hol przy toaletach na I piętrze,  

8a, 8c- korytarz na I piętrze.  

2. Wyznacza się stałe przerwy na podwórku godz. 11.30, 12.25 przy dobrych warunkach 

atmosferycznych. 

 

Harmonogram lekcji i przerw PSP15/PSP29 

Lekcja 1: 8.00- 8.45 

Lekcja 2: 8.55- 9.40 
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Lekcja 3: 9.50- 10.35 

Lekcja 4: 10.45- 11.30 

Lekcja 5: 11.40- 12.25 

Lekcja 6: 12.40- 13.25 

Lekcja 7: 13.35- 14.20 

Lekcja 8: 14.30- 15.15 

Lekcja 9 : 15.20- 16.05 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Alicja Trojak  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


