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I   INFORMACJE OGÓLNE 

1. Miejsce:  

● Rozpoczęcie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym odbędzie się w sali oddziału 

przedszkolnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa sanitarnego. 

● Rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 – 8 odbędzie się w salach lekcyjnych, w hali sportowej, 

na dziedziocu szkolnym oraz terenie parku miejskiego przy szkole z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeostwa sanitarnego. 

2. Data: 01.09.2020 r. (wtorek)          

3. Uczniowie i ich rodzice o terminie, tzn. o dniu i godzinie rozpoczęcia roku szkolnego                              

i procedurach bezpieczeostwa zostali powiadomieni przez dziennik elektroniczny oraz 

stronę internetową szkoły.  

 

4. Uczniowie na rozpoczęcie przychodzą do szkoły w maseczkach, które po zajęciu miejsca                  

w salach mogą zdjąd. 

 

5. Uczniowie z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję, przebywający na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz przebywających w domu              

z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zgodnie                                           

z obowiązującymi przepisami osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie 

art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo 

 i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub 

gospodarującymi) nie będą wpuszczani na teren szkoły. 

6. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1 – 3 wchodzą do szkoły wejściem C z dziedzioca 

szkoły, dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu                                 

z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły 

(wejście C). 

7. Uczniowie pozostałych klas wchodzą do szkoły wejściem głównym (od ul. Wojska Polskiego 

– wejście A), dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu                     

z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły 

(wejście B). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II   HARMONOGRAM  ROZPOCZĘCIA  ROKU SZKOLNEGO 2020/2021: 

Oddział przedszkolny 

M. Czapczyk sala oddziału przedszkolnego 09.00  

Klasy 1 – 3 

1a W. Michalak hala sportowa 09:00  

1b L. Tatara hala sportowa 09:00  

1c B. Biniecka hala sportowa 09:00  

2a A. Kister sala nr 5 09:00  

2b E. Opara sala nr 3 08:30  

2c M. Glanc sala nr 1 09:00  

3a E. Grad sala nr 2 08:30  

3b I. Nazarczyk  sala nr 4 08:30 

3c E. Kwiatkowska  sala nr 5 08:30  

Klasy 4 – 8  

4a D. Plichta  sala nr 7 09:00  

4b M. Pastusiak sala nr 11 09:00  

4c A. Ochocka sala nr 15 09:00  

5a A. Kasperczak sala nr 8 09:00  

6a E. Flis - Żabecka sala nr 21 09:00 

6b A. Dziekanowska sala nr 18 09:00 

6c J. Lendzion sala nr 31 09:00  

6d P. Śmigielska sala nr 20 09:00  

7a A. Demkowicz sala nr 14 09:00  

7b G. Bartos sala nr 22 09:00  

7c P. Górska – Elwart sala nr 24 09:00  

8a M. Zadróżna  sala nr 10 09:00  

8b B. Wawryczuk sala nr 32 09:00  

 



 
 

 

III  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Uczeń oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej może zostać przyprowadzony tylko 

przez jednego rodzica/opiekuna, po wejściu do szkoły uczeń wraz z rodzicem/opiekunem 

prawnym jest zobowiązany zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio na miejsce 

spotkania z wychowawcą.  

2. Uczeń na rozpoczęcie roku szkolnego może zostać przyprowadzony tylko przez jednego 

rodzica/opiekuna. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają 

przed wejściem na dziedziniec szkoły i zachowują bezpieczny dystans społeczny                            

z pozostałymi rodzicami /opiekunami –  1,5 m. 

3. Na czas spotkania z uczniami wychowawcy  mogą założyć  maseczki i rękawiczki ochronne.  

4. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego na dziedzińcu szkoły grupy zachowują pomiędzy sobą 

odstęp 10 metrów, uczniowie danej klasy z wychowawcą zachowują dystans społeczny 

minimum – 2 m. 

5. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w salach przebywają grupy uczniów z wychowawcami 

zgodnie z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie klasy z wychowawcą 

zachowują dystans społeczny minimum –  2 m. 

6. Po zakończeniu spotkania uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu 

społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się, aby uniknąć gromadzenia się 

przy szkole. 

7. Po każdym spotkaniu z wychowawcą (po każdej grupie w sali)  przeprowadzona zostanie 

dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. 

 

 

 

 

UWAGA 

Rodzice/opiekunowie i uczniowie proszeni są o przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę, 

aby uniknąć gromadzenia się przy budynku szkoły. Obowiązuje zasada dystansu społecznego.  

 

 
 

 


