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Szanowni Rodzice, kochani Uczniowie i Wychowankowie ! 

 

 

  

 

 

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny w naszym przedszkolu oraz  

w szkole. W tym roku odbędą się wyłącznie spotkania uczniów i wychowanków  

z wychowawcami w wyodrębnionych salach dydaktycznych, przydzielonych 

poszczególnym oddziałom. Początek spotkań o godz. 9.00. Zbiórka przed szkołą.  

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka rozpocznie się  

w trybie stacjonarnym.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 

naszym uczniom a także pracownikom szkoły, prosimy, aby Rodzice nie wchodzili  

do budynku szkoły (wyjątek w dn. 1 września stanowić będą rodzice uczniów klasy 

pierwszej, którzy wraz  z pierwszoklasistami będą mogli wejść ok. 9.10 wejściem do nowej 

sali gimnastycznej na spotkanie z wychowawcą klasy I w tejże sali). Proszę o zastosowanie 

się do obowiązujących w szkole procedur sanitarnych. 

Licząc na zrozumienie, prosimy o uszanowanie tej decyzji. 

         Wymagane jest zakrywanie ust i nosa podczas pobytu w budynku szkoły, dezynfekcja 

rąk przy wejściu, a także zachowanie odpowiedniego dystansu (zarówno przez Uczniów, jak 

i Rodziców).Uczniowie w tym roku szkolnym  będą wchodzić i wychodzić dwoma wejściami:  

- klasy I-III, wejściem do nowej sali gimnastycznej, 

-          klasy IV-VIII,  wejściem głównym. 

W przedszkolu: 

-        grupa młodsza przedszkolna  - wejście do przedszkola – odbiór przez pracownika, 

-        grupa starsza przedszkolna  - główne wejście  - odbiór przez pracownika. 



Na stronie internetowej naszego Zespołu zamieszczone są procedury organizacji 

pracy obowiązujące od 1 września 2020 r., przestrzeganie których pomoże nam uchronić się 

od zachorowania.  

Szkoła i przedszkole zostały przeorganizowane, by dostosować nasze szkolne warunki 

do wytycznych sanitarnych, zminimalizować zagrożenie, ułatwić pracę służbom sanitarnym 

w razie podejrzenia zakażenia... .  

Pragnę podziękować wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom oraz pracownikom 

niepedagogicznym za wielkie zaangażowanie, za  Waszą ciężką pracę, za wszystkie inicjatywy 

podczas ostatnich tygodni wakacji… , by umożliwić nam wszystkim bezpieczny powrót. 

Rodziców proszę o zrozumienie i współpracę, pomocne instruktaże, by u pociech 

wykształcić dobre nawyki higieniczne w domu, w szkole i poza nimi, zgodne ze zmieniającą 

się dynamicznie sytuacją epidemiczną. 

Życzę  wszystkim, żeby nasza placówka była „zieloną wyspą” wolną od 

koronawirusa, żebyśmy ten rok szkolny mogli spędzić bezpiecznie w szkole  

i w przedszkolu. Życzę radosnych powrotów do domów rodzinnych po zajęciach.  

Mamy dużo do zrobienia! Powodzenia!!!! 

 

- Wiesława Kapusta - 

dyrektor Zespołu Oświatowego 

w Skibniewie 

 

 


