
Komunikat Dyrektora Szkoły !! 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce 
1 września 2020/2021 

Poniżej przedstawiam Państwu harmonogram oraz procedury, które muszą być zachowane podczas rozpoczęcia roku. 

Przebieg rozpoczęcia roku szkolnego planujemy w dwóch wersjach: spotkanie z dyrektorem przed budynkiem sali gimnastycznej-od strony 
boisk 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8.00 (pogoda bezdeszczowa) lub w sali gimnastycznej szkoły (pogoda deszczowa), prosimy 
wchodzić wejściem od strony szkoły (w spotkaniu nie mają obowiązku uczestniczyć dzieci oddziałów przedszkolnych). Następnie 
uczniowie spotykają się z wychowawcami w miejscu spotkania bez przechodzenia do klas. 

PROCEDURY W DNIU ROZPOCZĘIA I W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY: 

1. Uczniowie wraz z rodzicami przychodzą na określoną godzinę, tak, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osób. 
2. Podczas spotkania z Okazji rozpoczęcia roku szkolnego zachowujemy bezpieczną odległość (1,5m) oraz obowiązują maseczki 

na twarzach. 
3. W dniu rozpoczęcia szkoły nie wchodzimy do budynku szkoły (wyłącznie dzieci oddziałów przedszkolnych, nauczyciele i 

pracownicy szkoły), w przypadku konieczności pobytu w budynku szkoły (biblioteka lub sprawy służbowe z dyrektorem szkoły), 
wchodząc prosimy o zachowanie środków ostrożności: dezynfekcję dłoni                     i zasłanianie ust i nosa. 

4. Począwszy od 2 września 2020 r. rozpoczynamy naukę w szkole systemem tradycyjnym z zachowaniem następujących zasad: 

- do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie dwoma wejściami: 

# wejściem głównym (odpowiednio oznakowanym) wchodzą uczniowie klas III, IV, V, VI, VII A i VII B i VIII, po uprzedniej 
dezynfekcji dłoni. 

# wejściem ewakuacyjnym (odpowiednio oznakowanym) wchodzą od strony placu zabaw, rodzice przyprowadzają dzieci kl. II, I i 
oddziałów przedszkolnych (3,4,5 i 6 - ciolatków). Dzieci doprowadzane są do szkoły wchodzą do budynku , dezynfekują dłonie, 
następnie odbierane i doprowadzane do szatni przez wyznaczonego opiekuna. Podobnie wygląda odbieranie dzieci ze szkoły. 
Nie ma konieczności odbierania dziecka wewnątrz budynku szkoły. O określonej godzinie rodzice przychodzą po dzieci. Dla 
dobra nas wszystkich prosimy o zminimalizowanie obecności osób postronnych i rodziców w budynku szkoły.  Szczegóły 
funkcjonowania dzieci najmłodszych w szkole omówione będą na zorganizowanych spotkaniach z wychowawcami klas. 

# podczas pobytu i nauki w szkole dzieci nie mają obowiązku noszenia maseczek (co nie wyklucza takiej postawy i jest 
dopuszczalne z wymianą maseczki co 2 godz.). 

# sale lekcyjne na bieżąco będą dezynfekowane i wietrzone, 

# pracownicy szkoły i nauczyciele nie mają obowiązku, jedynie zalecenie zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku 
szkoły. 

# dla każdego oddziału wyznaczona jest stała sala lekcyjna na określonej kondygnacji (nauczyciele się przemieszczają - 
uczniowie nie). O szczegółach poinformujemy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. 

# godzinowy rozkład dnia, przerw, dzwonków oraz zasady dowożenia dzieci ze szkoły odbywają się na dotychczasowych 
zasadach. Uszczegółowione zostaną zasady wydawania posiłków dla dzieci w stołówce dla różnych grup wiekowych.  

# prosimy o to, żeby do szkoły na zajęcia dydaktyczne przychodziły dzieci, pracownicy i nauczyciele zdrowi, bez wyraźnych 
objawów chorobowych. W przypadku podejrzenia choroby, podwyższonej temperatury lub innych objawów chorobowych, dana 
osoba przeprowadzana jest do ,,Izolatorium”, a rodzic powiadomiony o zaistniałym fakcie telefonicznie, w celu odebrania dziecka 
ze szkoły. 

# do udziału w zajęciach świetlicowych w szkole składamy deklaracje do opiekuna świetlicy za pośrednictwem dzieci w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin opublikowany od 1 września  

# ograniczone zostanie realizowanie dotychczasowych zajęć pozalekcyjnych np. SKS. 

# przed i po zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie dezynfekują dłonie, a po zajęciach dezynfekowana jest sala 
gimnastyczna i sprzęt z którego uczniowie korzystali. 

# pozostałe informacje, regulaminy i procedury przekazane będą na spotkaniach z wychowawcami klas i opublikowane na stronie 
internetowej szkoły. 

Msza Święta z Okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników będzie 
miała miejsce w niedzielę (6 września) o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Czernikowie. 

Ryszard Ałtyn /dyrektor szkoły/ 


