
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21  

 

W związku z obecną sytuacją nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 

2020 w ograniczonej formie.  W tym roku nie planujemy uroczystego rozpoczęcia roku 

szkolnego na hali sportowej. Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych 

klasach. Przewidywany czas spotkań około 1 godziny.  

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym 

dniu: 

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami: 

 

Klasa Godzina Sala Wychowawca 

0 11.00 hol – II piętro Ewelina Krocz 

1 a 11.00 hol – I piętro Hanna Ważna  

1 b 11.00 sala 40 Izabela Zaborowska 

1c 11.00 sala 41 Lucyna Laska 

2 a 9.00 sala 40  Hanna  Łońska 

2 b 9.00 sala 19 Marta Krzemińska 

2 c 9.00 sala 41 Marcelina Pruska - Rekowska 

3 a 9.00 sala 20 Monika Wasiniewska 

3 b 9.00 sala 21 Katarzyna Klaman 

3 c 9.00 sala 14 Marta Kordys 

4 a 9.00 sala 44 Danuta Rostankowska – Bąk 

4 b 9.00 sala 43 Joanna Zielińska 

4 c 9.00 sala 3 Katarzyna Zabrocka 

5 a 9.00 sala 30 Bożena Kuczkowska 

6 a 9.00 sala  33 Wiesława Baszanowska 

6 b 9.00 sala 32 Karolina Damrat 

6 c 9.00 sala 2 Sylwia Fryca 

6 d 9.00 sala 45 Marcin Grada 

6 e 9.00 sala 18 Maria Narloch 

7 a 9.00 sala 46 Judyta Sikorska 

7 b 9.00 sala 35 Michał Pęski 

7 c 9.00 sala 37 Teresa Łęgowska 

7 d 9.00 sala 1 Renata Kaszubska 

8 a 9.00 sala 38 Łukasz Wasiniewski 

8 b 9.00 sala 31 Mateusz Rydzkowski 

8 c 9.00 sala 36 Jan Czechowski 

 



Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego: 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną w harmonogramie godzinę.   

2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie 

i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą. Apelujemy 

do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m. 

3. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły wejściem bocznym  od ul. Kościuszki, z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa opisanych w procedurach szkolnych i udają się na 

spotkania  z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.  

4. Uczniowie oddziału zerowego i klas pierwszych przychodzą do szkoły wejściem głównym od 

strony ul. Kościuszki pod opieką tylko jednego rodzica lub opiekuna. Przed wejściem do 

szkoły czekają na wychowawcę i wraz z nim udają się na spotkanie do wyznaczonej sali. 

Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych  i 

zerowych  zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora 

szkoły. 

5. Uczniowie klas II i III wchodzą do budynku szkolnego bez opiekuna, również wejściem 

głównym od strony  ul. Kościuszki.  Przed wejściem do szkoły czekają na wychowawcę, 

który zaprowadza grupę do wyznaczonej sali na spotkanie. 

6. Po wejściu do budynku wszyscy  dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują 

polecenia pracowników szkoły. 

7. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest 

niedozwolone. 

8. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką nauczyciela  

do wyjść (klasy I – III wychodzą wyjściem od strony boiska i ulicy Rzemieślniczej, klasy IV 

– VIII wychodzą wyjściem przy stołówce szkolnej. 

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą: 

Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie 

po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć 

maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie 

poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłona 

ust i nosa.  

 

1. Powitanie uczniów 

2. Przekazanie informacji o: 

• zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych 

• zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami 

• organizacji przerw obiadowych 

3. Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie 

informacji o dostępie do e-dziennik, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru 

podręczników, organizacji przywozów i odwozów uczniów, pracy świetlicy i itp. 

4. Inne sprawy bieżące i organizacyjne. 


