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Dodatkowe wytyczne  dotyczące organizacji nauki stacjonarnej  

klas I-III w Szkole Podstawowej w Uwielinach. 

1. Uczniowie realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym, stałym rozkładem zajęć. 

Ze względów epidemicznych zalecamy, w miarę możliwości, dowóz dzieci do szkoły 

prywatnym transportem. 

2. Uczniowie realizują  zajęcia przebywając  w wyznaczonej  i  stałej sali lekcyjnej,               

wg grafiku. 

Sala podlega codziennej dezynfekcji oraz  wietrzeniu- przed, w trakcie  i po 

zakończeniu zajęć. 

Dzieci, w miarę możliwości,  siedzą  w ławkach  z zachowaniem dystansu. 

 

- kl. I A- sala 203, budynek C 

- kl. I B- sala 206, budynek C 

- kl. I C- sala 207, budynek C 

 

- kl. II A- sala 14, budynek A 

- kl. II B- sala 15, budynek A 

- kl. II C- sala 12, budynek  A 

- kl. III A- sala 10, budynek B 
- kl. III B- sala 8, budynek   B 
- kl. III C- sala 11, budynek B 
 

3. Każda klasa korzysta z jednego boksu w szatni, wg informacji na drzwiach boksów. 

4. Węzły sanitarne  w danym budynku,  dostępne są  wyłącznie dla klas w nich 

przebywających.  

5. Przerwę śródlekcyjną na korytarzu szkolnym może spędzać  każdorazowo wyłącznie  

jedna klasa. 

6. Zaleca się jak najczęstsze organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, z wyłączeniem 

zajęć, w których nie można zachować dystansu między dziećmi, z uwzględnieniem 

temperatury oraz stanu jakości powietrza. 

7. Uczniowie udają się do stołówki szkolnej wyłącznie z Nauczycielem, wg grafiku 

opracowanego przez Intendentkę, uwzględniającego przebywanie w stołówce tylko 

jednej klasy. 



8. Organizacja zajęć świetlicowych realizowana będzie, w miarę możliwości, w stałych  

grupach dzieci, z wykorzystaniem kilku sal . Szczegóły organizacji opieki zostaną 

przekazane przez kierownika świetlicy. 

 

   Ze względu na trudności w realizacji wytycznych MEiN, MZ i GIS  w zakresie opieki 

świetlicowej oraz panujące zagrożenie epidemiczne, bardzo prosimy o korzystanie                   

z zajęć świetlicowych tylko tych dzieci, którym Rodzice nie mają możliwości 

zapewnienia  opieki poza szkołą.  

 

9. Szkoła umożliwia realizację zajęć pozalekcyjnych, z zachowaniem ograniczeń, 

zakazów i nakazów przeciwepidemicznych oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS.  

 

10. Zaleca się wyposażenie dzieci w dodatkową maseczkę oraz  wodę do picia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


