
Szanowni Państwo 

Od 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21. Zajęcia odbywać się będą w trybie 

stacjonarnym, z obostrzeniami sanitarnymi, które zostały zawarte w procedurze dołączonej do tego 

listu. Najważniejsze założenia tej procedury to: 

 Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe ( kaszel i gorączka wyklucza dziecko z zajęć 

szkolnych) 

 Prosimy aby uczniowie klas 4-8 nosili maseczki lub przyłbice w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz w szatni. 

 Klasy mają wyznaczone jedną salę lekcyjną, w której będą odbywały się lekcje  ( poza lekcją 

wych.fizycznego  i informatyki) 

 Na przerwach uczniowie przebywają przy wyznaczonej klasie, unikając mieszania się z innymi 

klasami. 

 Korytarze, sanitariaty, klamki, poręcze, włączniki będą dezynfekowane na bieżąco. 

 Bardzo prosimy o zapisywanie dzieci do świetlicy szkolnej tylko w sytuacjach związanych z 

pracą zawodową rodziców 

 W stołówce szkolnej, przy jednym stoliku będą mogli jeść posiłek uczniowie z jednej klasy. 

Zapisy na obiady bezpośrednio u ajenta tel. 502 506 746. 

 Wstęp rodziców i osób z zewnątrz do szkoły jest ograniczony do minimum. Kontakt z 

nauczycielami i wychowawcami przez dziennik Librus, z sekretariatem za pośrednictwem e-

maila lub telefonicznie. 

Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów. Wszyscy pracownicy są zapoznani i przeszkoleni w 

zakresie swoich obowiązków.  Czekamy na naszych uczniów. 

Bardzo proszę Rodziców o uważne przeczytanie procedury. Proszę o edukację dzieci w zakresie 

konieczności częstego mycia lub dezynfekowania rąk oraz zasłaniania ust w czasie kichania, ziewania 

itp. Proszę też o przekazanie wychowawcy klasy aktywnego numeru telefonu, który macie Państwo 

zawsze przy sobie, co pozwoli nam szybko skontaktować się w razie konieczności odebrania dziecka 

ze szkoły. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r również będzie miała inną 

organizację  niż w poprzednich latach. Grupowe rozpoczęcie roku szkolnego będą mieli tylko 

uczniowie klas 1 i 4. Każdemu z uczniów może towarzyszyć tylko jedna dorosła osoba. Uczniowie 

pozostałych klas przychodzą na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą klasy  

( bez udziału rodziców). Dokładny harmonogram podany jest w załączniku. 
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