
 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH 

ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM, PRZY 

PRACY SZKOŁY  W TRYBIE MIESZANYM 

 

1. Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

2. W razie potrzeby nauczyciel będzie organizował konsultacje dla uczniów. 

3. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie ze Statutem Szkoły. 

4. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dyrekcja będzie 

kontaktowała się z wybranymi uczniami i rodzicami w sprawie przebiegu 

nauczania. 

5. Uczeń ma możliwość kontaktu z pedagogami. Godziny pracy pedagoga 

znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

6. Uczeń ma możliwość kontaktu z dyrektorem: 

-  od 8.00 do 15.00 na terenie szkoły, 

- bozena.sobkowiak@vlokoszalin.pl 

- komunikator iDziennika 

- telefonicznie 094 342 47 84 

7. Uczniowie wracają do szkoły w reżimie sanitarnym (instrukcja organizacji 

zajęć w szkole). 

Klasy 2g, 2h, 2i, 2j, 2m, 2p, 2A, 2B, 2C mają zajęcia stacjonarne w szkole 

w dniach od 17.05. do 21.05. 2021r. 

Klasy 2D, 2E, 2F, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F mają zajęcia stacjonarne 

w szkole w dniach od 24.05. do 28.05. 2021r. 

W tygodniu w którym klasy nie mają zajęć stacjonarnych mają lekcje 

zdalne. 

8. Lekcje poszczególnych klas odbywają się w wyznaczonych salach. 

Uczniowie przychodzą do szkoły według planu. 

 

 



 

Od 17.05. do 21.05. 2021r. 

KLASA 2m - sala 1 s (przy podziale na grupy: 1gr - sala nr1s, 2gr –              

sala nr 2s)- uczniowie wchodzą wejściem do sali gimnastycznej (wejście 

C). Uczniowie przebywają na terenie budynku sali gimnastycznej - 1 piętro  

podczas przerw lekcyjnych. W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać                

w budynku głównym. 

KLASA 2j - sala 3 (przy podziale na grupy: 1gr – sala nr 3, 2gr – sala nr 2)  

- uczniowie wchodzą wejściem od podwórka (wejście B). Uczniowie 

przebywają na parterze pawilonu  podczas przerw lekcyjnych.                           

W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać w budynku głównym. 

KLASA 2h - sala 111 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 111, 2gr - 

sala112) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 1 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

KLASA 2i - sala 16 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 16, 2gr – sala 20)           

- uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na parterze budynku głównego podczas przerw lekcyjnych. 

KLASA 2p - sala 4 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 4, 2gr – sala 5)        

-  uczniowie wchodzą wejściem od podwórka (wejście B). Uczniowie 

przebywają na łączniku  podczas przerw lekcyjnych. W wyjątkowych 

sytuacjach mogą przebywać 1 piętrze budynku głównego. 

KLASA 2g sala 107 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 107, 2gr – sala 

105) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 1 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

KLASA 2A - sala 11 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 11, 2gr – sala 12)  

- uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na parterze budynku głównego (obok sali 11)  podczas przerw 

lekcyjnych. 

KLASA 2B - sala 6 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 6, 2gr – sala 5a)             

- uczniowie wchodzą wejściem od podwórka (wejście B). Uczniowie 

przebywają na 1 piętrze pawilonu  podczas przerw lekcyjnych.                          

W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać w budynku głównym. 

KLASA 2C - sala 205 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 205, 2gr – sala 

203) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 2 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

 



 

Od 24.05. do 28.05. 2021r. 

KLASA 1A - sala 1 s (przy podziale na grupy: 1gr – sala 1s, 2gr – sala 2s)          

- uczniowie wchodzą wejściem do sali gimnastycznej (wejście C). 

Uczniowie przebywają na terenie budynku sali gimnastycznej - 1 piętro  

podczas przerw lekcyjnych. W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać  

w budynku głównym.  

KLASA 1B - sala 11 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 11, 2gr – sala 12)             

- uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na parterze budynku głównego (obok sali 11)  podczas przerw 

lekcyjnych.  

KLASA 1C - sala 205 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 205, 2gr – sala 

203) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 2 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

KLASA 1D - sala 6 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 6, 2gr – sala 5a)          

- uczniowie wchodzą wejściem od podwórka (wejście B). Uczniowie 

przebywają na 1 piętrze pawilonu  podczas przerw lekcyjnych.                   

W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać w budynku głównym. 

KLASA 1E - sala 16 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 16, 2gr – sala 20)  

- uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na parterze budynku głównego podczas przerw lekcyjnych.  

KLASA 1F - sala 4 - uczniowie wchodzą wejściem od podwórka 

(wejście B). Uczniowie przebywają na łączniku  podczas przerw 

lekcyjnych. W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać w budynku 

głównym. 

KLASA 2D - sala 111 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 111, 2gr – sala 

112) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 1 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

KLASA 2E - sala 3 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 3, 2gr – sala 2)            

- uczniowie wchodzą wejściem od podwórka (wejście B). Uczniowie 

przebywają na parterze pawilonu  podczas przerw lekcyjnych.                           

W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać w budynku głównym.  

KLASA 2F sala 302 (przy podziale na grupy: 1gr – sala 302, 2gr – sala 

301) - uczniowie wchodzą wejściem głównym (wejście A). Uczniowie 

przebywają na 3 piętrze budynku głównego  podczas przerw lekcyjnych. 

W wyjątkowych sytuacjach mogą przebywać 1 piętrze budynku głównego. 



 

9. Na lekcję informatyki klasy udają się bezpośrednio do sal informatycznych 

po dzwonku na lekcję. 

10.  Na lekcję wychowania fizycznego klasy udają się na salę gimnastyczną 

i przestrzegają wytycznych nauczyciela wychowania fizycznego. 

11.  Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej.  Odzież ochronna zostaje          

w salach lekcyjnych, w których lekcje ma 2gr oddziału. 

 

 


