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PRZYDZIAŁ KLAS DO SAL LEKCYJNYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

Wprowadza się następujący przydział klas do pomieszczeń lekcyjnych. Uczniowie są 

przypisani do stałych sal lekcyjnych: 

 GRUPA 6, 5 – LATKÓW 

a) sala nr 24 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – II PIĘTRO 

a) KLASA I – sala nr 37 (V. Chróściak) 

b) KLASA II – sala nr 39 (E. Cieślak) 

c) KLASA III – sala nr 36 (H. Matuszczak) 

KLASY IV-VIII  

a) KLASA IV – sala nr 5 (parter) 

b) KLASA VI – świetlica szkolna (parter) 

c) KLASA VIIa –sala nr 35 (I piętro) 

d) KLASA VIIb – sala nr 34 (I piętro) 

e) KLASA VIII – sala nr 30 (I piętro) 

f) ŚWIETLICA – znajduje się w auli szkolnej, sal nr 32 

1. Uczniowie klas IV-VIII siedzą przy pojedynczych stolikach. 

2. Na stoliku naklejona jest z kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia 

3. Uczeń nie zmienia wyznaczonego miejsca w klasie. 

4. Wspólne pomieszczenia dla uczniów to: sala komputerowa, sala gimnastyczna, 

świetlica i stołówka szkolna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY WEJŚĆ DO SZKOŁY I WYJŚĆ ZE SZKOŁY 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

1. W trosce o zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwa, dyrektor Zespołu 

Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim wprowadza następujące zasady: 

a) - w budynku szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, 

b) - rodzic/opiekun może wejść na teren szkoły tylko za zgodą dyrektora szkoły i po 

wpisaniu się do rejestru interesantów. Obowiązkowo w maseczce zakrywającej nos i 

usta oraz po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. 

c) - dzieci do szkoły przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/opiekunów o 

wyznaczonej godzinie. Rodzic/opiekun oczekuje na wejście do szkoły/na dziecko 

przed wejściem do szkoły, zachowując dystans społeczny. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. klasa I - zbiórka dzieci i rodziców przed bocznym wejściem do sali gimnastycznej o 

godz. 7.50.  

2. Dzieci z wychowawcą/nauczycielem kl. I przechodzą korytarzem na parterze, kierując się 

do bocznych schodów, przechodzą do klasy 

3. Uczniowie klas II-III wchodzą do szkoły najwcześniej o godzinie 7.45. Nie przychodzą 

wcześniej do szkoły (poza uczniami objętymi dowozem szkolnym). 

4. Uczniowie klasa II- III wchodzą do szkoły głównym wejściem  i  bocznymi schodami 

przechodzą do swoich klas, w których dyżur pełni nauczyciel rozpoczynający zajęcia 

edukacyjne w danej klasie. 

KLASY IV-VIII 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły najwcześniej o godzinie 7.45. Nie przychodzą wcześniej 

do szkoły (poza uczniami objętymi dowozem szkolnym) 

2. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boiska 

szkolnego. 

3. Uczniowie klasy IV zostawiają kurtki w szatni na dole i kierują się do sali nr 5. 

4. Uczniowie klasy VI zostawiają kurtki w świetlicy szkolnej, która jest ich klasą. 

5. Uczniowie klasy VIIa kierują się głównymi schodami do sali nr 35 i przy klasie 

pozostawiają na wieszakach kurtki. 



6. Uczniowie klasy VIIb kierują się głównymi schodami do sali nr 34 i przy klasie 

pozostawiają na wieszakach kurtki. 

7. Uczniowie klasy VIII kierują się głównymi schodami do sali nr 30 i przy klasie 

pozostawiają na wieszakach kurtki. 

8. Uczniowie klas IV-VIII poruszają się tylko schodami głównymi. 

9. Uczniowie klas I-III poruszają się tylko schodami bocznymi. 

 

ZASADY WYJŚĆ ZE SZKOŁY 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. Klasa I– Dzieci sprowadzane są przez nauczyciela kończącego zajęcia bocznymi 

schodami (po drodze dzieci uczęszczające do świetlicy są do niej odprowadzone), z 

resztą uczniów nauczyciel przechodzi do wyjścia bocznego z sali gimnastycznej, gdzie 

na boisku czekają rodzice/opiekunowie. Odbywa się to w czasie lekcji uczniów klas 

IV-VIII 

2. Klasa II– Dzieci sprowadzane są przez nauczyciela kończącego zajęcia bocznymi 

schodami (po drodze dzieci uczęszczające do świetlicy są do niej odprowadzone), z 

resztą uczniów nauczyciel przechodzi do wyjścia głównego, gdzie czekają (lub nie) 

rodzice/opiekunowie. Odbywa się to w czasie lekcji uczniów klas IV-VIII 

3. Klasa III – Dzieci sprowadzane są przez nauczyciela kończącego zajęcia bocznymi 

schodami (po drodze dzieci uczęszczające do świetlicy są do niej odprowadzone), z 

resztą uczniów nauczyciel przechodzi do wyjścia głównego, gdzie czekają (lub nie) 

rodzice/opiekunowie. Odbywa się to w czasie lekcji uczniów klas IV-VIII 

4. Zasady te dotyczą również dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, które będą miały 

zajęcia z zakresu PPP – odprowadza je do wyjścia głównego nauczyciel prowadzący 

zajęcia (z klas I-III). 

5. Rodzic może czekać na dziecko na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu 

społecznego. 

KLASY IV-VIII 

1. Uczniowie klas IV-VIII opuszczają szkołę bocznym wejściem zgodnie z godziną 

zakończenia zajęć.  

2. Rodzic może czekać na dziecko na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu 

społecznego. 



ZASADY POBYTU I ZABAWY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy prowadzący zajęcia wietrzy 

salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 

odstępach czasowych. 

2. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do bocznego wejścia do auli szkolnej. Dziecko 

może być przyprowadzone najpóźniej do godz. 7.10 

3. Jedna grupa uczniów/wychowanków powinna przebywać w pomieszczeniu świetlicy lub 

wyznaczonej stałej sali lekcyjnej (nr 32) w przypadku gdy w świetlicy przebywa powyżej 

25 uczniów/wychowanków. 

4. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. 

5. Przed wejściem do świetlicy/sali nr 32 uczniowie dezynfekują ręce. 

6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

7. Uczniowie/wychowankowie siedzą na stałych wyznaczonych miejscach.  

8. Wykorzystywane podczas zajęć przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, 

materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia 

przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. 

9. Gry, puzzle, układanki, klocki itp. po skończonej zabawie są dezynfekowane lub 

odkładane do kwarantanny.  

10. Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu 

pomiędzy nimi. 

11. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

12. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy 

dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. 

13. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zachowując 

reżim sanitarny. 

14. Uczniowie/wychowankowie w świetlicy korzystają z własnych przyborów szkolnych nie 

wymieniają się nimi między sobą. 



15. Po zakończonych zajęciach uczeń/wychowanek przybory szkolne zabiera do domu. 

Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w 

szkole przyborów. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce 

szkolne potrzebne mu do zajęć. 

16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. 

gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

17. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się tylko bocznym wejściem przy auli 

szkolnej o zadeklarowanej w zgłoszeniu godzinie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

18. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 
 
1. Harmonogram i zasady pracy biblioteki będą dostosowane do potrzeb i możliwości 

szkoły; Będą udostępnione na stronie internetowej szkoły www.zsptaczanowdrugi.pl w 

zakładce biblioteka w dzienniku elektronicznym. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki w 

wyznaczone dni.  

3. Wyznaczone zostają strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną 

bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego 

między pracownikiem a użytkownikami biblioteki. 

4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, 

telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często 

używanych. 

6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i 

zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na 2 dni do skrzyni/pudła/torby lub na 

wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.  

8. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady i terminy wypożyczania 

podręczników z biblioteki szkolnej. 

9. Wychowawca informuje rodziców przez e-dziennik o terminie i zasadach wypożyczania 

podręczników. 

10. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom e-mail w celu kierowania 

dodatkowych zapytań (b_galuszka-antczak@zsptaczanowdrugi.pl). Można także 

kontaktować się z nauczycielem biblioteki przez e-dziennik. 

11. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, w celu uniknięcia grupowania się 

osób, podręczniki będą wypożyczane wyłącznie w ustalonym terminie i w określonych 

godzinach. 

12. Wypożyczenia podręczników dla klas I-III odbywać się będą poprzez wychowawców klas 

I-III, natomiast uczniowie klas IV-VIII będą przychodzić po odbiór podręczników do 

biblioteki w określonych odstępach czasu pojedynczo. 

13. W przygotowaniach podręczników dla uczniów w bibliotece nauczycielowi 

bibliotekarzowi pomaga wychowawca danej klasy. 



14. Uczniowie wypożyczający podręczniki muszą mieć maseczkę i zdezynfekować ręce przed 

wejściem do wypożyczalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PEDAGOGA SZKOLNEGO  

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

1. Do gabinetu pedagoga szkolnego wchodzi się pojedynczo lub w 2 osoby w 

maseczce/przyłbicy.  

2. Przed wejściem dezynfekuje się ręce. 

3. Uczniowie oczekujący przed gabinetem zachowują 1,5m odległości między sobą. 

4. Pedagog szkolny przyjmuje ucznia/rodzica/nauczyciela/pracownika szkoły w 

maseczce lub w przyłbicy. 

5. Uczeń w czasie przerwy może przyjść do gabinetu pedagoga samodzielnie. 

6. W przypadku wystąpienia poważnego problemu w czasie lekcji, nauczyciel informuje 

o tym telefonicznie pedagoga szkolnego. W tej sytuacji pedagog udaje się do klasy lub 

w inne miejsce na terenie szkoły, zaopatrzony w maseczkę. 

7. Rodzice i inni interesanci współpracujący ze szkołą przychodzą do gabinetu pedagoga 

szkolnego po wcześniejszym umówieniu się z nim telefonicznym 62 7419 106 lub 

mailowym a_wodynska@zsptaczanowdrugi.pl  i za zgodą dyrektora szkoły.  

8. Rodzice wchodzą do szkoły w maseczce/przyłbicy, dezynfekują ręce i wpisują się na 

listę interesantów. 

9. Zainteresowani nauczyciele/wychowawcy do gabinetu pedagoga szkolnego wchodzą 

w przyłbicy/maseczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS 

KORZYSTANIA Z DOWOZÓW  

W OKRESIE PANDEMII 

 

1. Dowóz i opieka nad uczniami korzystającymi z dowozu do przedszkola oraz szkoły 

odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.  

a) Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej 

osób niż wynosi: 

• 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i 

stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać 

wolna. 

• 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących 

i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać 

wolna. 

b) Podczas przejazdu w autobusie uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek lub 

innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. 

c) Podczas dowozu w każdym autobusie jest opiekun. 

2. Uczniowie, którzy dotrą do szkoły mają, obowiązek przestrzegania odpowiednich 

wejść do szkoły oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. 

3. Uczniowie korzystający z dowozów do szkoły są zobowiązani do przestrzegania 

regulaminu dowozów uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY KORZYSTANIA ZGABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W CZASIE 
JEJ GODZIN PRACY 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

1. Do gabinetu pielęgniarki szkolnej wchodzi się pojedynczo, w maseczce lub przyłbicy. 

Przed wejściem dezynfekujemy ręce. 

2. Uczniowie oczekujący przed gabinetem zachowują 1,5m odległości między sobą. 

3. Pielęgniarka szkolna przyjmuje ucznia w maseczce, przyłbicy i rękawiczkach. 

4. Uczeń w czasie przerwy może przyjść do gabinetu pielęgniarki samodzielnie. 

5. W czasie lekcji o złym samopoczuciu ucznia (kaszel, silne bóle brzucha, głowy, krwotoki z 

nosa, urazy itp.) telefonicznie informuje pielęgniarkę nauczyciel. W tej sytuacji pielęgniarka 

udaje się do klasy lub w inne miejsce na terenie szkoły, zaopatrzona w maseczkę i rękawiczki. 

IZOLATKA 

6. W izolatce umieszcza się osoby z temperaturą i objawami grypowymi. Osoby te muszą  

posiadać maseczkę lub przyłbicę. 

8. Pielęgniarka szkolna lub inna osoba udzielająca pomocy chorym w izolatce musi posiadać 

maseczkę, przyłbicę, dwie pary rękawiczek oraz fartuch ochronny. 

9. Przed wyjściem z izolatki fartuch i zewnętrzne rękawiczki wyrzuca się do worka. 

Wychodząc z izolatorium, dezynfekuje się ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

 

W trosce o zapewnienie ciągłości pracy szkoły dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 

Taczanowie Drugim wprowadza następujące zasady szybkiej komunikacji z rodzicami. 

 

1. Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w szkole zobowiązuje się do 

przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu ze szkołą. 

2. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze 

szkoły w godzinach pracy palcówki. 

3. Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów 

komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery do zakładów pracy. 

4. Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego 

dokumentu dołączonego do teczki wychowawcy, a kopia jest dostępna w sekretariacie 

szkoły. 

5. Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być 

udostępniane przez Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim odpowiednim 

służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-

19 na terenie szkoły. 

6. Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest 

Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim 

 

Kontakt Inspektora Ochrony Danych: rodo@cuw.pleszew.pl  

Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie  

w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYDZIAŁ NAUCZELI DO POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO  

I POMIESZCZEŃ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

W trosce o zapewnienie ciągłości pracy szkoły dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 

Taczanowie Drugim wprowadza następujący przydział nauczycieli do pokoju 

nauczycielskiego, w którym będą spędzać czas wolny od zajęć dydaktycznych. 

Pokój nauczycielski  

1. Zbigniew Banaszak – j. angielski, historia 

2. Anna Grześkowiak – j. polski, wdżr 

3. Anita Kaczmarek – matematyka, fizyka 

4. Marzena Pera – chemia, geografia 

5. Barbara Pol – w-f 

6. Renata Reszel – plastyka 

7. Aleksandra Walkowiak – biologia, przyroda 

8. Agnieszka Wodyńska – pedagog, terapia pedagogiczna, logopedia 

Pokój nauczycielski – sala 31 

1. Łukasz Adamski – muzyka, technika 

2. Dominika Banaszyńska – język niemiecki, matematyka, plastyka 

3. Beata Gałuszka –Antczak – j. polski 

4. Liliana Grochowicka - religia 

5. Patrycja Halamunda – j. angielski 

6. Maciej Konieczny – edukacja dla bezpieczeństwa 

7. Ewa Spalony – geografia, przyroda 

8. Anna Tyrakowska – informatyka, rewalidacja 

POMIESZCZENIA 

1. Iwona Korniluk – gabinet dyrektora 

2. Magdalena Durmenc – gabinet wicedyrektora 

3. Alicja Pawlik – sala 24 

4. Hanna Matuszczak – sala 36 

5. Violetta Chróściak – sala 37 

6. Elżbieta Cieślak – sala 39 

 

 



MIEJSCA PRACY NAUCZYCIELI W CZASIE PROWADZENIA ZDLANEGO 
NAUCZANIA  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

Ustala się następujące miejsca pracy nauczycieli w czasie prowadzenia nauczania zdalnego  

Adamski Łukasz – sala nr 30 

Banaszak Zbigniew – sala nr 31 

Banaszyńska Dominika – sala nr 30 

Cieślak Elżbieta – czytelnia 

Chróściak Violetta  - świetlica 

Durmenc Magdalena – gabinet wicedyrektora  

Gałuszka-Antczak Beata – biblioteka  

Grochowicka Liliana – sala nr 29 

Grześkowiak Anna – sala nr 34 

Halamunda Patrycja – sala nr 32 

Kaczmarek Anita – sala nr 5 

Konieczny Maciej – sala nr 30 

Korniluk Iwona- gabinet dyrektora 

Matuszczak Hanna – sala nr 26 

Pawlik Alicja – sala nr 24 

Pera Marzena – sala nr 35 

Płonka Justyna – sala nr 24 

Pol Barbara – sala nr 29 

Reszel Renata – sala 30 

Spalony Ewa – sala nr 32 

Tyrakowska Anna – sala komputerowa 

Walkowiak Aleksandra – gabinet intendenta/kierownika świetlicy 

Wodyńska Agnieszka – gabinet pedagoga  


