Zasady dostępu do pomieszczeń
obowiązujące w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Sarzynie od 1 września 2020r.

Pracownicy szkoły
1. Do wszystkich pomieszczeń w szkole dostęp mają dyrekcja, nauczyciele
pracownicy Szkoły Podstawowej w Sarzynie.

i

Rodzice
1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły nie mogą
wchodzić do budynku szkoły. Wyjątek stanowią:


Rodzice/opiekunowie dzieci z klas pierwszych;



Rodzice/opiekunowie dzieci przedszkolnych;



Rodzice/opiekunowie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego;



Rodzice/opiekunowie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

2. Rodzic/opiekun przebywa z dzieckiem tylko w szatni, nie może przekraczać progu sali
lekcyjnej i świetlicy, nie może przemieszczać się bez uzasadnionego powodu po
budynku szkoły.
3. W przedszkolu rodzice/opiekunowie wchodzą z dziećmi do szatni, zachowując reżim
sanitarny, oraz do przestrzeni wspólnej, gdzie w wyznaczonym miejscu przekazują
dziecko pracownikowi przedszkola.
4. Rodzice/opiekunowie mają nieograniczony dostęp do sekretariatu szkoły
7.00 – 15.00 w celu załatwienia sprawy dotyczącej ich dziecka.

w godz.

5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
Uczniowie
1. Uczniowie wchodzą do szkoły wskazanymi wejściami:


Dzieci 3-5 lat – wejście do przedszkola;



Dzieci 6 lat – wejście główne do szkoły – drzwi po lewej stronie;



Uczniowie kl. I-VI – wejście główne do szkoły – drzwi po prawej stronie;



Uczniowie kl. VII-VIII – wejście od strony SDŚ – dawne wejście do gimnazjum.

2. Uczniowie uczą się w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej:


Dzieci przedszkolne w salach dedykowanych swoim grupom wiekowym:

Grupa 0A – sala 25
Grupa 0B – sala 26
Grupa 0C – sala 27
Grupa 0D – sala 28
Grupa 0E – sala 1


Uczniowie szkoły:
1a – sala 6
1b – sala 8
2a – sala 10
2b – sala 9
3a – sala 3
3b – sala 7
4a – sala 4
4b – sala 12
5a – sala 14
5b – sala 13
6a – sala 15
6b – sala 11
7a – sala 18
7b – sala 19
7c – sala 22
8a – sala 20
8b – sala 21

3. Uczniowie korzystają z innych sal lekcyjnych tylko w trakcie lekcji informatyki (sala 17) i
zajęć międzyoddziałowych z języków obcych.
4. Zajęcia dodatkowe odbywają się w stałych pomieszczeniach (gabinet pedagoga, gabinet
logopedy, sala SI, sala do zajęć rewalidacyjnych, sale lekcyjne), przypisanych do
dziecka/grupy dzieci.
5. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej
(sala 24) lub w sali zabaw.

6. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej spędzają czas pod opieką nauczyciela w
świetlicy szkolnej.
7. Uczniowie spędzają przerwy w przypisanych salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli.
Zaleca się, aby nauczyciele jak najczęściej wychodzili z uczniami na świeże powietrze.
8. Z toalety uczniowie korzystają w trakcie lekcji, zgłaszając ten fakt nauczycielowi.
10. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej w czasie wyznaczonym na zjedzenie obiadu dla
danej klasy.
11. Uczniowie mogą korzystać z automatu z żywnością, zachowując reżim sanitarny.
12. Z biblioteki szkolnej uczniowie korzystają na godzinach z wychowawcą – udają się do
biblioteki całym zespołem klasowym pod opieką wychowawcy.

