
                              Informacja dla Rodziców, Opiekunów, Uczniów  

                                  Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 

                                                                                                                                                      

Szanowni Państwo!  

 

     Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkoły od 1 września 2020 r.   

   Przedstawiamy Państwu  wytyczne w sprawie bezpiecznego powrotu  uczniów  do 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie w dniu 1 

września 2020 r. 

 

           Przedszkole : Spotkanie na parkingu przy Ośrodku Zdrowia o godz. 8.00. 

 

1. Dzieci Oddziałów  Przedszkolnych 5 , 6 latków oraz  uczniowie klasy 1 i 

ich rodzice     spotykają się   z wychowawcami  na korcie tenisowym przy 

szkole – o godz. 8.00. 

  

Uczniowie klasy 2, 3 spotykają się  o godz. 8.00 z wychowawcami w 

swoich salach lekcyjnych :  

 

Klasa 2 – sala lekcyjna nr 8 

Klasa 3 – sala lekcyjna nr 7  

Uczniowie wchodzą wejściem głównym , obowiązkowa dezynfekcja rąk. 

 

2. Uczniowie klasy  4,5,6,7,8 spotykają się  bez rodziców z wychowawcami                       

w wyznaczonych salach lekcyjnych o godz. 10 .00 .  Uczniowie wchodzą 

wejściem        od sali gimnastycznej. Obowiązkowa dezynfekcja rąk . 

Zalecane użycie maseczek ochronnych , zakrywających usta i nos. 

 

 

Klasa 4 –sala lekcyjna nr 33 

Klasa 5 – sala lekcyjna nr 32 

Klasa 6 – sala lekcyjna nr 29 

Klasa 7 – sala lekcyjnna nr 35 

Klasa 8 – sala lekcyjna  nr 28 

 

  

 Podczas dowozu  do szkoły   obowiązuje uczniów założenie  w autobusie 

maseczek zakrywających usta  i nos. 

 

 

 

Dowozy w dniu 1 września 2020 r.   dla dzieci Oddziału Przedszkolnego  5 , 6 

latków               oraz uczniów  klasy 1,2,3. 

  

 Gimbus : 

 

Włościbórz –  6.50 

Piotrowice – 6.55 

Kłopotowo – 7.00. 

SP Wrzosowo – 7.05. 

Skoczów – 7.10 

SP Wrzosowo – 7.15 

Jażdże – 7.25 

Jazy – 7.30. 

Łykowo – 7.40 

SP Wrzosowo – 7.45 

 



Dowozy   w dniu 1 września 2020 r.   dla  uczniów  klas 4,5,6,7,8 

 

Gimbus:  

 

Włościbórz –  8.50 

Piotrowice – 8.55 

Kłopotowo – 9.00. 

SP Wrzosowo – 9.10 

Skoczów – 9.15. 

Jażdże – 9.30 

Jazy – 9.35. 

Łykowo – 9.45 

SP Wrzosowo – 9.50 

Odwozy po zakończeniu spotkania w szkole  

 

 

 

Szanowni Państwo !  

 

1 września 2020 r. odbędzie się spotkanie wychowawców z uczniami , na 

których zapoznają się  z wewnętrznymi wytycznymi , dotyczącymi 

bezpieczeństwa uczniów w szkole i organizacją pracy w szkole. 

 

Od 2 września 2020 r. Zajęcia dzieci Oddziałów  Przedszkolnych 5 , 6 latków 

oraz  uczniów  klasy 1 ,2,3 odbywać się będą w swoich salach lekcyjnych od 

godz. 7.50 .  

Podczas przerw  uczniowie przebywać będą na korytarzu dolnym. 

Zajęcia uczniów klasy 4,5,6,7,8 odbywać się będą  od godz. 8.55 w swoich 

salach lekcyjnych , podczas przerw uczniowie będą przebywać na korytarzu 

górnym.  

Zajęcia z wychowania fizycznego w zdecydowanej części odbywać się będą na 

świeżym powietrzu, zalecane jest , aby  sala gimnastyczna na czas epidemii 

była wyłączona z użytku.  

Zajęcia z informatyki klas starszych odbywać się będą w sali komputerowej.  

Wizyty rodziców w szkole odbywać się będą w wyjątkowych  

i uzasadnionych przypadkach, po uprzednim potwierdzeniu drogą telefoniczną 

lub e- mailową .    

 

 

 

 

Szanowni Państwo !  

 

MEN opracowało odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w razie 

zagrożenia epidemicznego pozwolą wprowadzić adekwatne do danej sytuacji rozwiązania 

przy stałej współpracy               z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem 

Zdrowia w tym zakresie. 

 

 Nowe rozwiązania prawne pozwalają m.in. wprowadzić model mieszany pracy szkoły i 

placówki czy nauczanie zdalne. Decyzja taka będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej 

opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego. Z kolei 

zalecenia dla szkół, które znajdują się w strefie żółtej  i czerwonej, zakładają m.in. 

elastyczne przychodzenie klas do szkoły, ograniczenie do minimum przebywania w szkole 

osób z zewnątrz, stosowanie osłony ust i nosa czy wyznaczenie stałych sal lekcyjnych. 

Zalecenia te dyrektor może zastosować, uwzględniając specyfikę swojej placówki. 

Do wiadomości dołączamy nowe regulacje prawne, zalecenia dla szkół ze strefy żółtej i 

czerwonej, informację prasową oraz plakaty informacyjne dla uczniów i rodziców. Na 



podanych niżej stronach znajdą również Państwo zbiór najczęściej zadawanych pytań i 

odpowiedzizwiązanych z powrotem uczniów                do szkół i placówek od 1 

września https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-

wrzesnia-2020-r. 

Zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia informacji udostępnianych na stronie 

internetowej MEN. 

 

Załączniki: 

 1. Jak organizować kształcenie w czasie epidemii - informacja prasowa MEN z 12 

sierpnia 2020 r (https://dokumenty.men.gov.pl/2b66cf62-84d6-4035-86ba-

6f650e9e2fb2/jakorganizowacksztalceniewczasieepidemiiinformacjaprasowamenz12sierp

nia2020r.docx) 

 2. Rozporządzenie MEN - COVID-19 (art. 30c) 

(https://dokumenty.men.gov.pl/3d6aac3e-af76-47ec-b83f-

c49b44c7ac2e/rozporzadzeniemencovid19art30c.pdf) 

 3. 10 zasad bezpieczeństwa - rodzic - plakat informacyjny 

(https://dokumenty.men.gov.pl/52c8da5b-9a6a-4322-8873-

b38a290723cb/10zasadbezpieczenstwarodzicplakatinformacyjny.jpeg) 

 4. Zalecenia dla szkół - strefa czerwona i żółta 

(https://dokumenty.men.gov.pl/6e9f5e49-81f8-4d8e-ba9b-

742fa235a19e/zaleceniadlaszkolstrefaczerwonaizolta.docx) 

 5. 10 zasad bezpieczeństwa - uczeń - plakat informacyjny 

(https://dokumenty.men.gov.pl/cd443166-92dc-4d31-a1cd-

3e090ad1581e/10zasadbezpieczenstwauczenplakatinformacyjny.jpeg) 

 6. Rozporządzenie ws. organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą (https://dokumenty.men.gov.pl/e20a7856-1521-4470-a31a-

cec5424cb2c6/rozporzadzeniewsorganizacjiksztalceniadzieciobywatelipolskichczasowoprz

ebywajacychzagranica.pdf) 

 7. Rozporządzenie ws. innych form wychowania przedszkolnego 

(https://dokumenty.men.gov.pl/e3ab7a15-1467-4dcb-90cd-

1a137459db04/rozporzadzeniewsinnychformwychowaniaprzedszkolnego.pdf) 

 8. Rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (https://dokumenty.men.gov.pl/ea23c3f5-ecf8-45ec-a29f-

fbbe40bca3e9/rozporzadzeniewsbezpieczenstwaihigienywpublicznychiniepublicznychszkol

achiplacowkach.pdf) 

 9. Rozporządzenie MEN - COVID-19 (art. 30b) 

(https://dokumenty.men.gov.pl/fe32d67e-7be5-4ba0-b0d2-

9f28d0c68c84/rozporzadzeniemencovid19art30b.pdf) 
 

Dyrektor szkoły: 

Waldemar Pankiewicz 
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