
Szanowni Państwo! 

Pierwszego września rozpoczniemy kolejny rok szkolny. Tym razem oprócz nowych wyzwań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, postawieni jesteśmy wobec szczególnych 

wyzwań troski o potrzeby podstawowe. Troski o zdrowie i o życie.  

Rozpoczynamy nowy rok szkolny w reżimie sanitarnym w związku z panującą pandemią 

COVID19. 

W szkole obowiązują Zasady Pracy Szkoły w okresie pandemii oraz Zasady organizacji zadań 

SP nr 62 związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. Oprócz 

tego, aktualne są procedury szkolne opracowane pod koniec zeszłego roku szkolnego,  

a związane z pandemią – treść procedur jest umieszczona na stronie internetowej szkoły,  

a wspomniane Zasady przekażę przez Librus na początku września. 

W rozpoczęciu roku szkolnego w szkole przebywać mogą jedynie uczniowie. Rodzice  

i opiekunowie czekają przed szkołą w bezpiecznych odległościach. Jedynie z uczniami klas 

pierwszych wchodzi z dzieckiem jeden z rodziców, opiekunów. Biorąc powyższe pod uwagę 

rozpoczniemy rok szkolny w następującym porządku: 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. 

klasa godzina miejsce wychowawcy osoby dbające o 

dezynfekcję 

Ia i Ib 11:30 sala gimnastyczna 

pomarańczowa, seledynowa 

p. Prochwicz 

p. Bogusz 

p. Michorczyk 

p. Miśtak 

IIa, b 9:15  pomarańczowa i seledynowa p. Dziubras 

p. Daćko 

- „ - 

IIIa,b 9:30  brązowa i zielona p. Juśko 

p. Dolna 

- „ - 

IVa 10:30 sala gimnastyczna 

pomarańczowa 

p. Oracz - „ - 

Va,b 10:45 brązowa i świetlica p. Jasiak 

p. Łobos 

p. Ślipek 

p. Serwin - Janik 

VIa,b,c 11:00 żółta, niebieska, zielona  p. Bekas 

p. Jarzyna 

p. Skrężyna 

- „ - 

VIIa,b 11:15 złota i fioletowa p. Stańda 

p. Rumian 

- „ - 

VIIIa i VIIIb 9:00 sala gimnastyczna 

złota i fioletowa 

p. Strzałka 

p. Czyż 

- „ - 

 

W intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły zostaną odprawione 

Msze św.: 

1 września dla klas pierwszych o godzinie 10:45 

4 września dla klas II – VIII o godzinie 16:30 



2. Po rozpoczęciu roku szkolnego dla klas pierwszych odbędą się spotkania 

wychowawców z rodzicami. Dzieci w tym czasie będą pod opieką świetlicy szkolnej.  

3. Sposób wchodzenia i opuszczania szkoły. 

1 września uczniowie wchodzą wejściem głównym i wejściem przez salę 

gimnastyczną. Wychodzą ze szkoły drzwiami od ogrodu. Proszę by uczniowie z klas 

VI-VIII wchodzili z maseczkami ochronnymi na twarzy. Oczywiście, pozostali 

uczniowie według decyzji rodziców mogą również je mieć. Prosimy o ochronę twarzy 

ze względu na liczbę uczniów i skromne warunki lokalowe szkoły. Będzie to 

dodatkowe zabezpieczenie uczniów i pracowników szkoły. W salach maseczki można 

zdjąć. 

Nad sprawnością przemieszczania się po szkole czuwać będą pracownicy szkoły. 

Proszę o zastosowanie się do ich wskazówek. 

4. Na spotkaniach z wychowawcą uczniowie usłyszą m.in. informacje o planie zajęć 

i pracy w tym roku szkolnym. Oczywiście, szczegółowe informacje przekazywać będą 

wychowawcy bezpośrednio rodzicom i opiekunom dzieci przez Librus. Spotkania 

będą trwały ok. 20 minut. 

5. ZEBRANIA KLASOWE – czyli spotkania wychowawców z rodzicami uczniów 

odbędą się w następujących terminach: 

klasy Ia, Ib - 1 września, po rozpoczęciu roku szkolnego 

klasy II – IV – 9 września 

klasy V – VIII – 8 września 

 

Czas i miejsce spotkania określą wychowawcy klas. Czy będzie to spotkanie 

stacjonarne w szkole, czy wirtualne zależy od ustaleń w poszczególnych zespołach 

rodziców. Oczywiście, ostatecznie decyduje wychowawca i przekazuje tę informację 

również do sekretariatu szkoły. 
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