
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 
 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

dnia 1 września 2020 roku 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego planowane jest na boisku szkolnym, w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych odbędzie się w sali gimnastycznej zgodnie z harmonogramem 

znajdującym się na stronie internetowej  Szkoły www.sp4gda.edupage.org. 

Wejście na teren Szkoły następuje nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. 

Uczniowie klas I: 

 Wejścia na boisko dla uczniów i rodziców/opiekunów znajdują się od strony parkingu przy 
pływalni oraz przy bramie od ul. Broniewskiego. 

 W przypadku złych warunków atmosferycznych wejście do budynku szkolnego na salę 
gimnastyczną znajduje się od strony boiska.  

 Każdy rodzic/uczeń przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce. 
 Rodzice przed wejściem do Szkoły zakładają maseczkę zakrywającą usta i nos. 
 Wskazane jest, aby uczniowie zakładali maseczkę zakrywającą usta i nos. 
 Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi. 
 Uczniowie zbierają się w wyznaczonych miejscach z zachowaniem dystansu społecznego. 
 Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie pod opieką wychowawcy udają się do 

przydzielonych sal wyznaczonym wejściem. 
 Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych  

zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. 
 Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami/opiekunami po spotkaniu z wychowawcą 

opuszczają budynek szkoły głównym wejściem.  

Uczniowie klas II – VIII  rozpoczynają rok szkolny  na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej. 

 Wejścia na boisko dla uczniów i rodziców/opiekunów znajdują się od strony parkingu przy 
pływalni oraz przy bramie od ul. Broniewskiego. 

 W przypadku złych warunków atmosferycznych wejście do budynku szkolnego na salę 
gimnastyczną znajduje się od strony boiska.  

 Każdy rodzic/uczeń przed wejściem do budynku dezynfekuje ręce. 
 Rodzice przed wejściem do Szkoły zakładają maseczkę zakrywającą usta i nos. 
 Wskazane jest, aby uczniowie zakładali maseczkę zakrywającą usta i nos. 
 Dopuszcza się obecność jednego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi. 
 Uczniowie zbierają się w wyznaczonych miejscach z zachowaniem dystansu społecznego. 
 Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie pod opieką wychowawcy udają się do 

przydzielonych sal wyznaczonym wejściem. 
 Rodzice opuszczają boisko lub salę gimnastyczną wyznaczonym wyjściem i oczekują 

na zakończenie spotkania uczniów z wychowawcą  poza terenem Szkoły lub na dolnych holach 
z zachowaniem dystansu społecznego. 

 Uczniowie klas II i III  po zakończeniu spotkania w sali lekcyjnej schodzą z wychowawcami na 
dolny hol i udają się do domu. 

 Uczniowie klas IV – VIII samodzielnie opuszczają teren szkoły głównym wyjściem. 

Dyrektor Szkoły 
Paweł Biesiekierski 

http://www.sp4gda.edupage.org/

