
ZARZĄDZENIE  nr 5/2020/21 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu z dnia 14 stycznia  2021 r. w sprawie  

organizacji pracy szkoły  od dnia 18 stycznia 2021 roku 

 

§ 1. Od dnia 18 stycznia 2020 r. uczniowie klas I-III kontynuują naukę w trybie stacjonarnym zgodnie                      

z planem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.  

§ 2. W szkole wprowadza się zasady bezpieczeństwa epidemicznego na podstawie wytycznych MEiN, 

MZ i GIS :  

1) Do szkoły mogą  uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg od-

dechowym oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani przez opiekunów bez objawów choro-

bowych. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. 

3) W przypadku pojawienia się u ucznia w czasie pobytu w szkole objawów infekcji dróg oddecho-

wych, podwyższonej temperatury ciała, dziecko jest izolowane od reszty grupy, a rodzic wezwany 

do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły. 

4) Rodzice dziecka zaopatrują je w indywidualną osłonę nosa i ust, którą dziecko stosuje w przestrzeni 

wspólnej szkoły. Podczas zajęć w sali lekcyjnej maseczki nie są obowiązkowe. 

5) Przed wejściem do przestrzeni wspólnej szkoły uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

6) Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów niezwiązanych z realizacją zajęć. 

7) Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (np. wcześniejszy 

odbiór dziecka ze szkoły, pilna sprawa urzędowa, indywidualna rozmowa z nauczycielem/dyrek-

cją). Obowiązują wówczas ogólne zasady epidemiczne: dezynfekcja, osłona ust  i nosa, tylko osoby 

bez objawów chorobowych. 

8) Higiena, czyszczenie, wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni prowadzona jest według 

dotychczas obowiązujących procedur. 

§ 3. Wprowadza się organizację pracy zespołów klasowych jak następuje: 

1) Każda klasa ma wyznaczoną salę w odrębnym skrzydle szkoły z wydzielonymi sanitariatami: 

a) kl.1a s.217 

b) kl.1b s.116 

c) kl.1c s.210 

d) kl.2a s.106 

e) kl.2b s.13 

f) kl.2c s.109 

g) kl.3a s.303 

h) kl.3b s.307 

i) kl.3c s.202  

2) Zajęcia lekcyjne będą realizowane przez nauczycieli zgodnie z dotychczasowym przydziałem. 

3) Uczniowie wchodzą do szkoły z chwilą rozpoczęcia przerwy oraz wychodzą z niej wyznaczonymi 

wejściami: 

a) Klasa 1a -  wejście z boiska kl. I-III  



b) Klasa 1b - wejście z boiska kl. I-III   

c) Klasa 1c - wejście z boiska kl. IV-VI 

d) Klasa 2a - wejście główne 

e) Klasa 2b - wejście z boiska kl. IV-VI    

f) Klasa 2c - wejście główne 

g) Klasa 3a - wejście główne 

h) Klasa 3b - wejście z boiska kl. IV-VI    

i) Klasa - 3c wejście główne    

Uczniowie spóźnieni wchodzą do szkoły wejściem głównym. 

4) Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w obszarach ograniczających do minimum kontakto-

wanie się z innymi klasami. 

5) Ustala się szczegółowy plan korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik nr 1) z zachowaniem orga-

nizacji przestrzeni uniemożliwiającej mieszanie się klas. 

6) W szkole organizuje się opiekę dla uczniów w świetlicy z uwzględnieniem kryteriów obowiązują-

cych dotychczas. 

7) Biblioteka szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach, tj. uczniowie zamawiają pozycje przez 

dziennik elektroniczny, nauczyciel bibliotekarz dostarcza zamówienie do klasy. Zwrot książek od-

bywa się poprzez pozostawienie ich podpisanych w portierni. 

§ 4. Opieka medyczna w szkole:  

1) W szkole każdego dnia funkcjonuje gabinet pielęgniarski – gabinet profilaktyki prozdrowotnej 

oraz pomocy przedmedycznej. Gabinet stomatologiczny udziela świadczeń według dotychcza-

sowego harmonogramu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie 18 stycznia 2021 roku. 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 5/2020/21 

 

pora obiadu poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

11.25-11.40 3b 1c 2a 2c 1b 

11.45-12.00 3a 3a 1a 1b 3b 

12.10-12.25 3c 3c 1b 1c 2c 

12.30-12.45 2b + 1c 2c + 3b 2b + 3c 3b 1c + 3c 

12.50-13.05 2c 2b 3b 3a 2a (po przerwie) 

13.10-13.25 1a 1b 3a 2a 2b + 1a 

13.30-13.45 2a + 1b 1a 1c 2b + 1a 3a 

13.50-14.05 - 2a 2c (po przerwie) 3c - 
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