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Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji zajęć w 

roku szkolnym 2021/2022  

w Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi 

w Gdańsku 

Informacja dla Rodziców  

Rok szkolny zaczynamy w systemie stacjonarnym 1 września 2021 r. 

Spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się 30.08.2021 r. 

o godz. 16:00 w sali gimnastycznej. Przypominamy, że obowiązuje zachowanie dystansu 

społecznego, a w pomieszczeniu maseczki. W celu sprawnego przeprowadzenia spotkania prosimy o 

przybycie bez dzieci. Obecność obowiązkowa. 

 

W związku z wytycznymi zapraszamy tylko jednego Rodzica/Opiekuna. Obowiązuje dystans 

społeczny oraz maseczki po wejściu do szkoły. 

Aby bezpiecznie móc wrócić do szkoły, przedstawiamy podstawowe zasady funkcjonujące w naszej 

szkole od 1 września 2021 r. 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 

nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji. 

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub 

izolacji. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

Zajęcia w oddziałach klas I – III są prowadzone w systemie bezdzwonkowym – nauczyciel będzie 

miał możliwość dostosowania długości zajęć i przerw do potrzeb uczniów. Lekcje w oddziałach klas 

starszych IV – VIII będą trwały jak zawsze – 45 minut. Uczniowie będą mieli wyznaczone strefy 

poruszania się po szkole. Każda klasa (IV-VIII) będzie miała lekcje w swoich salach. Wydawane 

będą również obiady – stała pora dla danego oddziału klasowego (ze względu na remont kuchni) od 

16.09.2021 r. 

Poniżej przedstawiamy działania podjęte dla bezpiecznego rozpoczęcia naszych zajęć. Zostaną one 

dopełnione przez Procedury oraz Regulaminy, z którymi zostaną Państwo zapoznani podczas 

spotkań.  

Przepisy dotyczące higieny. 

1. Wymagania dotyczące maski. 

Zdajemy sobie sprawę, że noszenie maseczek jest dodatkowym obciążeniem dla uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły, również finansowym. Trudne jednak będzie utrzymanie 1,5 metra 

dystansu społecznego na przerwach i przed oczekiwaniem na posiłek. W związku z tym maseczkę 

uczniowie zobowiązani są nosić w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu. 

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki. 
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2. Zastosowanie środków czystości. 

Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły musi umyć – wodą z mydłem lub w przypadku uczniów 

klas starszych zdezynfekować ręce. Dezynfektory umieszczone są przy wejściach do szkoły, na 

korytarzach, przy wejściu do stołówki. W każdych z tych pomieszczeń umieszczona będzie również 

czytelna instrukcja obrazkowa. 

Uczniowie przed i po zajęciach informatyki oraz zajęć wychowania fizycznego zobowiązani są do 

dokładnego umycia rąk mydłem. 

W szkole obowiązuje zachowanie dystansu społecznego w szkole. Dla przypomnienia zasad w szkole 

będą umieszczone odpowiednie naklejki na ścianach i podłodze. 

Mydło i ręczniki papierowe są dostępne we wszystkich łazienkach 

W pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia powinny być otwarte co najmniej dwa okna 

lub drzwi dla zwiększenia wentylacji pomieszczeń. Regularnie będą również wietrzone  korytarze i 

sale do zajęć sportowych. 

Wszystkie sale i korytarze oprócz wietrzenia będą dezynfekowane według ustalonego 

harmonogramu. Dotyczy to również powierzchni wspólnych takich jak klamki, blaty, niezbędne 

pomoce dydaktyczne. 

W szkole zostanie zwiększony nadzór nad przestrzeganiem wskazanych zasad, będziemy 

przypominać i wspierać uczniów w realizacji wytycznych. 

3. Rozpoczęcie roku szkolnego 

 1 września 2021 r. - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – osobna tabela na 

stronie szkoły – uwaga - różne godziny rozpoczęcia. W związku z wytycznymi MEiN, MZ, GIS, 

czyli ograniczeniem do niezbędnego minimum przebywania osób w szkole z zewnątrz 

rozpoczęcie roku uczniowie spędzą tylko w towarzystwie wychowawcy (bez rodziców). 

4. Wejście do szkoły. 

Osobny plan  wejścia zostanie podany uczniom 1 września. 

5. Przerwy pomiędzy lekcjami. 

Wszyscy uczniowie klas I-III szkół przerwy spędzają w sali lekcyjnej z nauczycielem lub wychodzą 

na świeże powietrze. 

Uczniowie klas IV-VIII – będą spędzać przerwy w wyznaczonych miejscach. 

Jeżeli pogoda na to pozwoli,  boiska szkolne podczas przerw będą otwarte 

6. Plan wydawania posiłków w  stołówce szkolnej zostanie podany odrębnym komunikatem. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą spożywać posiłki w swoich salach. Planowany start 

pracy stołówki – dla oddziałów „0” – od 01.09. Dla klas I – VIII – 16.09. Konieczne podpisanie 

umów przez Rodziców/ Opiekunów. 
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7. Wychowanie fizyczne 

W miarę możliwości wychowanie fizyczne powinno odbywać się na zewnątrz.  Niezbędne jest 

wyposażenie dzieci w odpowiedni strój, o czym poinformują nauczyciele wychowania fizycznego 

podczas pierwszych zajęć. 

Opiekunowie tylko oddziałów przedszkolnych i klas I odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2. Zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3. Zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk). 

8.  Warianty edukacji. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby szkoła jest przygotowana na zmianę sposobu nauczania ze 

stacjonarnego na zdalny. 

Rozwiązania w tym zakresie są zależne od sytuacji epidemiologicznej w szkole i będą wcześniej 

konsultowane z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i z Organem Prowadzącym 

Miastem Gdańsk. 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na  infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną 

powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły reguluje osobna procedura. 

9. Inne 

W sekretariacie szkoły może przebywać jedna osoba. 

Spotkania z nauczycielami, pracownikami i dyrekcją szkoły mogą odbywać się po uprzednim 

umówieniu i z zachowaniem warunków sanitarnych. 

Uczniowie zostaną zapoznani ze wszystkimi zaleceniami podczas spotkań z wychowawcami klas w 

dniu 1 września. 

W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub poprzez adres sekretariat@sp35.edu.gdansk.pl. 

Dopuszczamy możliwość kolejnych regulacji, o których będą Państwo odpowiednio wcześniej 

poinformowani. 

Z góry dziękujemy za zrozumienie niedogodności wynikających z zaproponowanych środków 

ostrożności. 

                                      Dyrektor szkoły – Małgorzata Skwira 
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