Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie

procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej nr 35
im. Jana Pawła II w szczecinie
podczas rozpoczęcia roku szkolnego w związku
z wystąpieniem covid - 19

PROCEDU
RY
ZAPEWNIA
NIA
Szczecin 2021 r.

I INFORMACJE OGÓLNE
1. Miejsce:
● Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I odbędzie się w auli szkoły
z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
● Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach IV odbędzie się w salach lekcyjnych z
uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
● Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach II - III oraz V - VIII odbędzie się w salach
lekcyjnych z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
2. Data: 01.09.2021 r. (środa ) klasy I - VIII
II HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Klasy I
Aula
Klasa
1a
1b
1c
1d
1e
1f

Wychowawca
p. B. Surma - Starosta
p. I. Skierska
p. E. Kałuża
p. M. Sroczyńska
p. A. Chmielecka
p. E. Kwaśniewska

Godzina
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00

Klasy II - III
Sale lekcyjne
Godzina 8:30
Klasa
2a
2c
2d
3a

Wychowawca
p. M. Chodor
p. I. Kuczko/ I. Bartman
p. E. Gawęda
p. A. Kowalska

Sala
12b
15b
19b
2b

Godzina 9:30
3b
3c
3d
3f

p. E. Młocicka
p. M. Milewicz
p. J. Pałys
p. P. Gajewska

16b
18b
5b
20b
Godzina 10:30

2b
2e
2f
3e

p. A. Grodecka
p. B. Pierun
p. M. Kolasińska
M. Teska

12b
19b
15b
2b

Klasy IV – VIII
Sale lekcyjne
Godzina 9:00 (wejście budynek D)
Klasa
7d
7h
8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g

Wychowawca
p. M. Bukowicka
p. K. Olkowska
p. B. Steć
p. A. Sławińska
p. D. Kurzawa
p. B. Rudnik
p. K. Klimczak
p. E. Trybuszkiewicz
p. A. Koszal

Sala
18c
K
2d
6d
7d
9d
10d
16d
17d

Godzina 10:00 ( wejście budynek D)
7a
7b
7c
7e
7f
7g
7i

p. R. Mytkowska
p. J. Krajewska
p. K. Wójcik
p. J. Zonik
p. K. Więckowska
p. A. Wróblewska
p. K. Podolska

15c
16c
17c
23c
24c
25c
26c

Godzina 09:00 ( wejście obok głównego wejścia do szkoły)
6a
6b
6c
6d
6e

p. J. Stafiej
p. D. Pawełko
p. M. Karaś
p. M. Hryciuk - Chodubska
p. P. Dzierba

1c
2c
3c
4c
5c

Godzina 09: 30 ( wejście obok głównego wejścia do szkoły)
5a
5b
5c
5d

p. J. Bonikowski
p. J. Rothe
p. J. Szydłowska
p. A. Droździk

10c
11c
15c
16c

Godzina 10:15 ( wejście boczne od mini szatni)
4a

p. E. Wachowiak- Rajman

1c

Godzina 10:45 ( wejście boczne od mini szatni)
4b

p. A. Kusio

2c

Godzina 11:15 ( wejście boczne od mini szatni)
4c

p. K. Seroczyński

3c

Godzina 11:45 ( wejście boczne od mini szatni)
4d

p. M. Abelite

4c

4e

Godzina 12:15 ( wejście boczne od mini szatni)
p. Rajczyk- Paprocka

5c

III PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkoły klasy 1:
Wejście główne
1. Dziecko powinno zostać przyprowadzone przez jednego rodzica/opiekuna, uczeń
i rodzic/opiekun zobowiązani, są po wejściu do budynku zdezynfekować ręce.
2. Na teren szkoły wchodzi uczeń z jednym rodzicem/opiekunem. zachowują bezpieczny
dystans społeczny z pozostałymi uczniami rodzicami /opiekunami 1,5m.
3. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w auli szkoły będzie przebywać jedna klasa
(25/27 uczniów, wychowawca i 25/27 rodziców). Uczniowie klasy ich
rodzice/opiekunowie z wychowawcą zachowują dystans społeczny minimum 1,5m.
4. Plan lekcji i dokumenty rodzice otrzymają w koszulkach foliowych.
5. Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z rodzicami/opiekunami opuszczają teren
szkoły z zachowaniem dystansu społecznego i rozchodzą się aby uniknąć gromadzenia
się przed budynkiem szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego w salach klasy 2 - 3:
Wejście główne
1. Dziecko powinno zostać przyprowadzone przez jednego rodzica/opiekuna, uczeń
zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed
wejściem do budynku szkolnego zachowując bezpieczny dystans społeczny
z pozostałymi rodzicami /opiekunami 1,5m.
3. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w sali przebywają uczniowie klasy z
wychowawcą (25/27 uczniów i wychowawca). Uczniowie klasy z wychowawcą
zachowują dystans społeczny minimum 1,5 m.
4. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu
społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się aby uniknąć gromadzenia
się przed budynkiem szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego w salach klasy 4:
Wejście boczne od mini szatni
1. Po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przestrzeni
wspólnej zasłonić usta i nos ( założyć maseczkę).
2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed
wejściem do budynku szkolnego, zachowując bezpieczny dystans społeczny
z pozostałymi rodzicami /opiekunami 1,5m.
3. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w sali przebywają uczniowie klasy
z wychowawcą. Uczniowie klasy z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami
zachowują dystans społeczny minimum 1,5 m.
4. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis i notes (kartkę) w celu zapisania
informacji a plan lekcji otrzymają w koszulkach foliowych.

5. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu
społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się aby uniknąć gromadzenia
się przed budynkiem szkoły.
Rozpoczęcie roku szkolnego w salach klasy 5 - 6:
Wejście boczne obok wejścia głównego
1. Po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przestrzeni
wspólnej zasłonić usta i nos ( założyć maseczkę).
2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed
wejściem do budynku szkolnego zachowując bezpieczny dystans społeczny
z pozostałymi rodzicami /opiekunami 1,5m.
3. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w sali przebywają uczniowie klasy z
wychowawcą (25/26 uczniów i wychowawca). Uczniowie klasy z wychowawcą
zachowują dystans społeczny minimum 1,5 m.
4. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis i notes (kartkę) w celu zapisania
informacji i planu lekcji.
5. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu
społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się aby uniknąć gromadzenia
się przed budynkiem szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego w salach klasy 7 - 8:
Wejście budynek D
1. Po wejściu do szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przestrzeni
wspólnej zasłonić usta i nos ( założyć maseczkę).
2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed
wejściem do budynku szkolnego zachowując bezpieczny dystans społeczny
z pozostałymi rodzicami /opiekunami 1,5m.
3. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w sali przebywają uczniowie klasy
z wychowawcą. Uczniowie klasy z wychowawcą zachowują dystans społeczny
minimum 1,5 m.
4. Uczniowie przynoszą ze sobą długopis i notes (kartkę) w celu zapisania
informacji i planu lekcji.
5. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu
społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się aby uniknąć gromadzenia
się przed budynkiem szkoły.

