
Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu przekazuje 

informacje związane z rozpoczęciem i organizacją roku szkolnego 2021/2022: 

 
1. Ze względów bezpieczeństwa nie planujemy wspólnej inauguracji roku szkolnego. 

2.  Spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach bez 

udziału osób towarzyszących. 

3. Uczniowie spotkają się z wychowawcami w n/w miejscach zgodnie z 

harmonogramem. 

4. Wchodząc do szkoły uczniowie dezynfekują ręce. 

5. Po zakończonym spotkaniu wychowawcy wyprowadzą uczniów z budynku. 

klasa godzina miejsce zbiórki / wejście do 
szkoły 

wyjście ze szkoły 

I 9.00 plac przed szkołą / wejście główne wyjście szatnia 
II 8.30 plac przed szkołą / wejście szatnia wyjście szatnia 
III 8.00 plac przed szkołą / wejście szatnia wyjście szatnia 
IV 10.00 plac przed szkołą / wejście szatnia wyjście szatnia 
V 9.30 boisko / wejście przy sali 

gimnastycznej 
wyjście szatnia od strony 

boiska 
VI 9.00 boisko / wejście przy sali 

gimnastycznej 
wyjście szatnia od strony 

boiska 
VII 8.30 boisko / wejście przy sali 

gimnastycznej 
wyjście szatnia od strony 

boiska 
VIII 8.00 boisko / wejście przy sali 

gimnastycznej 
wyjście szatnia od strony 

boiska 
 

6. Prosimy o nieprzysyłanie do szkoły uczniów z objawami chorobowymi. 

7. Zabrania się przyprowadzania ucznia i wstępu ucznia do szkoły, którego domownik 

przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

8. Rodzice/Opiekunowie prawni przychodzący/odbierający dzieci do/ze szkoły są 

zobowiązani zachować dystans społeczny względem pracowników szkoły, uczniów i 

innych opiekunów wynoszący min. 1,5 m. 

9. Jeśli Rodzic/Opiekun prawny chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć 

informuje o tym pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko 

przed budynkiem. 

10. Podczas przerw uczniowie będą mieli obowiązek zakrywania dróg oddechowych, 

podczas lekcji mogą przebywać bez maseczek. 

11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i unikania zbędnego przemieszczania się i 

większych zbiorowisk poszczególne oddziały będą przebywać w wyznaczonych i 

stałych salach. Zmiany sal będą dokonywane cyklicznie co tydzień. To nauczyciele 

będą dochodzić do uczniów na dane zajęcia. 

12. W salach usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub 

dezynfekować. 

13. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów i zabawek. 



14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Nauczyciel organizuje przerwy dla klasy, w interwałach dostosowanych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 min. 

16. Szkoła podjęła wszystkie możliwe działania w celu zapewnienia jak 

najbezpieczniejszych warunków do nauki i pobytu uczniów w szkole. Przygotowano 

nalepki na podłogę w celu zachowania odstępu, które będą rozmieszczone w 

różnych częściach szkoły, np. przed stołówką. Zakupiono płyny do dezynfekcji, 

maski ochronne dla nauczycieli i pracowników szkoły, opracowano i wdrożono 

procedury. Należy jednak pamiętać, że wszystkie te działania nie zapewnią 100 % 

ochrony przez zakażeniem się wirusem na terenie szkoły. 

17. Na stronie internetowej szkoły znajdziecie Państwo wytyczne dotyczące trybu 

pełnego stacjonarnego od 1 września 2021 r. 

18.  Obiady będą wydawane w reżimie sanitarnym od 6 września podczas trzech przerw 

obiadowych. Informacja intendenta jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły 

w zakładce szkoła > stołówka. 

19. Uczniowie oddziałów I-III jedzą obiad poza przerwami podczas zajęć lub po ich 

zakończeniu. 

20. W nowym roku szkolnym obowiązuje poniższy harmonogram lekcji i przerw: 

 

1.  8.00   –   8.45 

2. 8.55   –   9.40         9.40 - 9.50 przerwa śniadaniowa 

3. 9.50   –  10.35 

4.  10.45 –  11.30      11.30-11.50 przerwa obiadowa  

5. 11.50 –  12.35      12.35-12.55 przerwa obiadowa  

6. 12.55 –  13.40      13.40-14.00 przerwa obiadowa  

7. 14.00 –  14.45       

8. 14.55 –  15.40 

9. 15.50 –  16.35 

 

21. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor w 

porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym szkołę 

może zorganizować nauczanie hybrydowe lub zdalne. 

22. Na czas epidemii COVID-19 zebrania z rodzicami przeprowadzane są w formie 

zdalnej. 



23. W zakładce aktualności znajdą Państwo informacje o stypendiach Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na 

Start”. 

24. W zakładce aktualności znajdą Państwo informacje o aplikacji „ProteGO Safe”. 

25. Szkoła pozostaje zamknięta dla osób niezatrudnionych w placówce. Punkt podawczy 

zostanie zlokalizowany przy wejściu głównym do szkoły. Prosimy o załatwianie wszelkich 

możliwych spraw drogą telefoniczną, mailową lub przez e-dziennik. 
 
 

 
Życzę bezpiecznego powrotu do szkoły. 

 

 
Z poważaniem 

Bożena Rzemieniuk 
Dyrektor Szkoły 

 
 
 

 


