Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 /2020/2021
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu z dnia 28.09.2020r.

Schemat organizacji pracy w modelu stacjonarnym w PSP nr 15
im. Królowej Jadwigi w Opolu
Przerwy
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 uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek.
5. Po przerwach spędzanych na powietrzu uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z
zachowaniem dystansu i natychmiast dezynfekują ręce. Wchodzenie do szkoły po przerwie
nadzoruje nauczyciel dyżurujący na powietrzu.
6. Przerwy na powietrzu uczniowie spędzają przerwy w wyznaczonych miejscach:
- dziedziniec przy kortach klasy 6 i 8a
- tereny zielone przed szkołą klasy 3 i 4 i 5
7. Po dzwonku na lekcję uczniowie zajmują miejsca przy stolikach i pod nadzorem dyżurnego
ucznia oczekują w spokoju na nauczyciela nie opuszczając swoich miejsc.
Harmonogram lekcji i przerw PSP15/PSP29
Lekcja 1: 8.00- 8.45
Lekcja 2: 8.55- 9.40
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
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Wejście do szkoły – zmiana STREF od 01.10.2020r.
1. Szkoła otwiera wejścia o 7.45 oraz wraz z dzwonkiem na każdą 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.
Strefa 0- klasy 1,2,3,4 – wejście główne
Strefa A – wejście zamknięte
Strefa B – klasy 5, 6, 8a – wejście od kortów
Strefa C - przejście tylko dla uczniów przechodzących ze świetlicy.
4. Przed wejściem do szkoły należy założyć maseczkę.
5. Po wejściu wszyscy dezynfekują ręce płynem dezynfekującym

Korzystanie z szatni – od 01.10.2020r.
Przydział boksów:
1b – szafki w korytarzyku do biblioteki (nadzoruje wychowawca).
3b – szatnia w sali 10a (nadzoruje wychowawca lub inny nauczyciel uczący)
Pozostałe klasy zgodnie z oznaczeniami w szatni.
1. W szatniach uczniowie przebywają w maseczkach.
2. W boksie może przebywać tylko 3 uczniów równocześnie.
3. 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.
4. Od 01.10.2020r. obowiązuje obuwie zmienne.
5. Szatnia sportowa:
- uczniowie przebierają się na wf klasami pod nadzorem nauczyciela wychowania fizycznego.
- jeżeli jest więcej niż jedna klasa, uczniowie oczekują w korytarzu przy sali gimnastycznej z
zachowaniem dystansu społecznego i wchodzą do przebieralni, gdy ta jest już pusta.

Zebrania z rodzicami
1. Pierwsze zebrania we wrześniu odbędą się w systemie stacjonarnym dla wszystkich klas
zgodnie z określonym harmonogramem:
Klasy 1, 2a - 09.09. godz. 17:00
Klasy pozostałe 2 i 3 – 14.09. godz. 17:00
Klasy 4 – 10.09. godz. 17:00
Klasy 6 i 7 – 16.09. godz. 17:00
Klasy 5 i 8a – 17.09. godz. 17:00
Klasy 8 – 17.09. godz. 17:00
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2. Podczas zebrań na terenie szkoły rodziców obowiązuje dezynfekowanie rąk przed wejściem
do szkoły, noszenie maseczek na terenie, oraz zachowanie, jeśli to możliwe, dystansu
społecznego.
3. Na zebrania w szkole przychodzi, jeśli jest to możliwe, tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
Na zebrania rodzice przychodzą bez dzieci.
4. Szkoła planuje kolejne zebrania rodziców na terenie szkoły w listopadzie, lutym oraz
kwietniu w sposób rotacyjny zgodnie z harmonogramem.
Planowane w roku szkolnym 2020/2021 zebrania z rodzicami:
2 tydzień listopada:
godz. 17:00
9.11
PSP 15 1ab
2abc
4ab
PSP 29 7abcd

10.11 12.11
3abc 6abcde
5abc 8a
8bcd

1 tydzień lutego: 2 - 4.02
02.02.
PSP 15 1ab
2abc
4ab
PSP 29 7abcd

03.02. 04.02.
3abc
6abcde
5abc
8a
8bcd

3 tydzień kwietnia: 12-14. 04.
12.04.
PSP 15 1ab
2abc
4ab
PSP 29 7abcd

13.04. 14.04.
3abc
6abcde
5abc
8a
8bcd

5. W przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej dyrektor może odwołać lub zmienić termin
zebrań w formie stacjonarnej z rodzicami. Dopuszcza się, w razie konieczności, organizację
zebrań rodziców przez platformę Temas.
6. Na konsultacje indywidualne rodzic umawia się z nauczycielem przez e-dziennik, do
spotkań można wykorzystywać również platformę Temas.
7. Rodzice mają obowiązek dopilnowania, aby uczniowie oraz osoby postronne nie brali
udziału w zebraniach rodzicielskich organizowanych poprzez platformę Teams.

Dyrektor Szkoły
Alicja Trojak
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