
Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie! 

Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną 

musimy się do niego dobrze przygotować i zaplanować wszystko tak, aby nasi uczniowie 

w bezpieczny sposób mogli uczestniczyć w zajęciach szkolnych, spędzać czas na przerwach, w 

świetlicy, jadalni i w innych miejscach w szkole oraz na podwórku szkolnym. W tym celu w naszej 

szkole zostały opracowane specjalne procedury, które pozwolą nam w skuteczny sposób wdrożyć 

zalecenia MEN i GIS dotyczące organizacji pracy w szkole w czasie epidemii. 

Oto najważniejsze wytyczne dotyczące naszej szkoły: 

• Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach, przebierają się w szatni i idą do klas, w których 

mają mieć lekcje. Dopiero po wejściu do klasy mogą zdjąć maseczki. Na korytarzach, podczas 

przerw lekcyjnych uczniowie - dla swojego bezpieczeństwa - powinni przebywać 

w maseczkach.  

• Każda klasa ma przez cały dzień wszystkie zajęcia w jednej przypisanej jej sali, wyjątkiem są 

zajęcia z języków obcych (tam, gdzie jest podział na grupy), informatyki oraz wychowania 

fizycznego, na które uczniowie będą musieli przejść do wyznaczonych dla nich sal.  

• Zaleca się, aby ograniczyć wchodzenie do szkoły osób trzecich. Rodzice lub opiekunowie 

mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od 

innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków 

ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).  

• Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekowania 

rąk. 

• Na korytarzach na wszystkich piętrach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

• Temperaturę mierzą dzieciom w domu rodzice i z pełną odpowiedzialnością podchodzą do 

faktu, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

• Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas 

kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

• Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły 

niepotrzebnych przedmiotów, 

• Uczniowie posiadający własną butelkę mogą korzystać z poidełka szkolnego zachowując 

zasady określone przez sanepid. (Urządzenie Waterpoint spełnia wszystkie wymagania 

określone przez MEN MZ i GIS) 

• Rodzice uczniów z oddziału zerowego przyprowadzają dzieci do szatni na górze (dzieci i ich 

rodzice powinni być w maseczkach), a następnie zaprowadzają do sal oddziałów zerowych. 

Informacje dodatkowe: 

• Umowy na podręczniki otrzymają uczniowie od swoich wychowawców (w dwóch 

egzemplarzach) w dniu 2 września 2020 r. (prócz klas pierwszych, których rodzice podpisują 

te umowy 1 września 2020 r.) i po przyniesieniu podpisanych umów otrzymują oni 

podręczniki szkolne i ćwiczenia. Po podpisaniu przez pracownika szkoły jedna umowa 



pozostaje w dokumentacji szkoły, a druga zostaje zwrócona rodzicowi. Wychowawca 

przekazuje uczniom także kluczyki do szatni. 

• Podania na świetlicę oraz zgłoszenie ucznia na korzystanie z obiadów szkolnych można 

pobrać ze strony internetowej szkoły, uzupełnić i wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej 

się przy wejściu głównym do szkoły lub przekazać przez dziecko do wychowawcy klasy. 



Przydział klas I - III 

Lp. Klasa  Sala na zaj. ed. wczesnoszkolnej,  

religii i j. angielskiego 

Sala na informatykę Sala na wychowanie fizyczne 

1.  I a II/4 SP  I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 

2.  I b II/3 SP I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 

3.  II a II/1 SP I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 

4.  II b II/2 SP I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 

5.  III a II/9 SP I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 

6.  III b II/8 SP I/12 SP Mała sala gimnastyczna i hala sportowa 
 

Przydział klas IV - VIII 

Lp. Klasa  Sala na 

zajęcia 

Sala na j. 

angielski 

Sala na j. niemiecki Sala na 

informatykę 

Sala na wychowanie 

fizyczne 

1.  IV a 0/1 SP 0/1 SP - 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

2.  IV b 0/6 SP 0/6 SP - 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

3.  V a 0/2 SP 0/2 SP - 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

4.  VI a II/24 Gimn II/24 Gimn - 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

5.  VI b II/25 Gimn II/25 Gimn - 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

6.  VII a I/14 Gimn I/11 Gimn i 0/7 SP I/11 Gimn i I/12 Gimn 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

7.  VII b I/13 Gimn I/11 Gimn i 0/7 SP I/11 Gimn i I/12 Gimn 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

8.  VIII a I/16 Gimn I/11 Gimn i 0/7 SP I/11 Gimn i I/12 Gimn 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 

9.  VIII b I/12 Gimn I/11 Gimn i 0/7 SP I/11 Gimn i I/12 Gimn 0/13 SP i II/23 Gimn Hala sportowa 
 

Obiady klasy I-III i IV - VIII 

Godz. 10.45- 11.00 klasy pierwsze z p. Joanną Teichman 

Godz. 11.00 – 11.20 klasy drugie p. Katarzyna Grzesik 

Godz. 11.15 – 11.30 klasy trzecie pedagog szkolny 

Godz. 11.30 – 11.50 klasy IV –VI 

Godz. 12.35 – 12.55 klasy VII - VIII 


