
Rok szkolny 2020/2021 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dot. organizacji w roku szkolnym 2020/2021 oraz 

inauguracji. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 przedstawiona jest szczegółowo w 

zamieszczonych na stronie szkoły procedurach. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem funkcjonowania SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym w czasie epidemii oraz Procedurami. 

Odziały przedszkolne 0A i 0B 

1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie!!! 

2. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B odbywają się od 2 września codziennie od 

8.00., jednak bardzo proszę, by dzieci były przyprowadzane miedzy 8.05 a 8.20, by nie 

miały kontaktu z klasami 4-8, przechodząc do szatni i sali zajęć.  

3. Jeśli mają Państwo konieczność przyprowadzania dziecka przed 8.00 z powodu pójścia do 

pracy, proszę o zgłoszenie 1 września na spotkaniu z wychowawcą. Wówczas zapewnimy 

opiekę w oddziale przedszkolnym od 7.40.  

4. Ustala się godzinę obiadu: 11.00. Zapisy na obiady możliwe 1-7 września. 

 Druk zgłoszenia dziecka na obiady : ZAŁĄCZNIK NR 1 (również u wychowawcy na spotkaniu 

1 września ) 

5. Wejście do szkoły dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (od 2 września ) znajduje się od 

strony podwórka (nowa część szkoły ).  

6. Przy wejściu do szkoły rodziców obowiązuje dezynfekcja rąk!!! Dzieci z oddziałów 0A i 0B nie 

dezynfekują rąk ,natomiast bezzwłocznie z nauczycielem oddziału przedszkolnego lub z pomocą 

nauczyciela oddziału przedszkolnego udają się do toalety wymyć ręce.   

7. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci, rodzice z kolei poruszają się tylko w wyznaczonej 

„strefie dla rodzica”. 

8. Dziecko, od przekroczenia progu szkoły ,do momentu dotarcia do sali zajęć, zakłada maseczkę. 

9. Przydział sal (zajęcia od 2 września): 0A –s.13 parter, 0B – s. 18  parter  

10. Dzieci poruszają się wraz z nauczycielem tylko po parterze szkoły. Na przerwy nie wychodzą z 

sali, mogą jednak korzystać z dolnego korytarza w czasie lekcji kl. 1-8. Na plac zabaw, boisko 

szkolne, siłownię, podwórko wychodzą z nauczycielem tylko w czasie lekcji kl.1-8. 

11. Oddziały przedszkolne funkcjonują do godz.16.00. Druk zgłoszenia dziecka na pobyt po 

godzinie 13.00: do wypełnienia 1  września na spotkaniu z wychowawcą. Proszę zabrać 

długopis. 

12. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. : 

▪ dla dzieci oddziałów 0A i 0B (+ 1 rodzic) 



▪ spotkania z wychowawcami, dyrektorem w wyznaczonych salach; 

▪ przydział sal w tabeli poniżej, 

▪ wszystkich obowiązują maseczki(od momentu wejścia do szkoły). 

13. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego: 1 września o godz. 8.00 . 

Obowiązują maseczki. 

14. Stały kontakt z rodzicem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową 

szkoły. 



Klasy I-III 

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie!!! 

2. Zajęcia w klasach 1-3 od 2 września odbywają się codziennie od 8.55. Uczniowie nie 

przychodzą do szkoły wcześniej. Od godz. 8.00 w wyznaczonych salach odbędą się zajęcia 

uzdalniające, rewalidacyjne, logopedyczne. Jeśli uczeń potrzebuje uczęszczać przed 

lekcjami na świetlicę, rodzic składa deklaracje na świetlicę szkolną .Mam na uwadze dzieci 

rodziców pracujących. 

3. Ustala się przerwę obiadową: 11.35-11.50 .Zapisy na obiady możliwe od 1 września do 7 

września. Druk zgłoszenia ucznia na obiady : ZAŁĄCZNIK NR 1 (dostępny również u 

wychowawców) 

4. Wejście do szkoły dla uczniów klas I-III (od 2 września) znajduje się od strony 

podwórka(nowa część szkoły ).  

5. Przy wejściu do szkoły rodziców oraz uczniów kl. 1-3 obowiązuje dezynfekcja rąk!!! 

6. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci, rodzice z kolei poruszają się tylko w wyznaczonej 

„strefie dla rodzica”. 

7. Dziecko, do momentu przejścia na parter na przerwę (kl. I i III) bądź dotarcia po przerwie  do sali 

lekcyjnej (kl. I i III) zakłada maseczkę. 

8. Poszczególne oddziały klas mają przypisane stałe sale do realizacji zajęć szkolnych. Wyjątek 

stanowią zajęcia komputerowe, lekcje wychowania fizycznego. Przydział sal lekcyjnych (nauka 

od 2 września): kl. I –s.19, kl. II – s. 6 parter, kl. III – s. 23  

9. Uczniowie klas I-III poruszają się tylko po parterze szkoły. Na wyznaczonych przerwach na 

świeżym powietrzu(godz. 9.40,10.35,12.35) uczniowie nie korzystają z placu zabaw. 

10.   Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczone dni (podane przez 

wychowawców).  

11. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wydaje wychowawca w dniu 1-4 września. 

Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.45-15.45(lub 14.45). Świetlica szkolna 

przeznaczona jest dla uczniów klas 1-3; w pierwszej kolejności dla dzieci pracujących 

rodziców lub samotnie wychowujących. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

ŚWIETLICY -ZAŁĄCZNIK NR 2 (dostępny również u wychowawców na spotkaniach 1 

września) 

12. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r. (obowiązują maseczki): 

a. dla uczniów klasy I (+ 1 rodzic); klasy II-III bez rodziców 

b. spotkania z wychowawcami  w wyznaczonych salach 



c. przydział sal w tabeli poniżej, 

d. wszystkich obowiązują maseczki (od momentu wejścia do szkoły). 

13. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego: 1 września o godz. 8.00. 

Obowiązują maseczki. 

14. Stały kontakt z rodzicem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową 

szkoły.



Klasy IV-VIII 

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie!!! 

2. Uczniowie klas 4-8 wchodzą w masce do budynku szkoły głównym wejściem. 

3. Przy wejściu do szkoły rodziców oraz uczniów kl. IV-VIII obowiązuje dezynfekcja rąk!!! 

4. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie dzieci, rodzice z kolei poruszają się tylko w wyznaczonej 

„strefie dla rodzica”. 

5. Uczeń,  do momentu przejścia rano na górny korytarz bądź dotarcia do jadalni czy biblioteki,  

zakłada maseczkę. 

6. Lekcje klas 4-8 rozpoczynają się codziennie od godz. 8.00. 

7. Poszczególne oddziały klas mają przypisane stałe sale do realizacji zajęć szkolnych. Wyjątek 

stanowią lekcje informatyki, lekcje wychowania fizycznego, grupy językowe. 

klasa IV- sala 21/sala 1 l. wych., j.ang., klasa VIA-sala 25, klasa VIb –sala 22, klasa VII-sala 26, 

klasa VIII- sala 24. 

8. Uczniom klas 4-8 wyznacza się przerwę obiadową o godz. 12.35-12.50. Zapisy na obiady 

możliwe od 1 września do 4 września. Druk zgłoszenia ucznia na stołówkę : ZAŁĄCZNIK NR 1  

(dostępny również u wychowawców na spotkaniu 1 września ) 

9. Na wyznaczonych przerwach na świeżym powietrzu (godz. 8.55,11.35,13.25)  uczniowie nie 

korzystają z placu zabaw. 

10. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczonych dniach, które poda 

wychowawca. Podręczniki będą wypożyczane od 4 września według harmonogramu 

(dokładne informacje zostaną przekazane uczniom przez wychowawcę). 

11. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.: 

a. spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach, 

b. przydział sal w tabeli poniżej, 

c. wszystkich obowiązują maseczki(od momentu wejścia do szkoły). 

12. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego: 1 września o godz. 8.00. 

Obowiązują maseczki. 

13. Stały kontakt z rodzicem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową 

szkoły 

 



Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 

 

1 września 2020 

oddział sala (parter) wejście do szkoły*/wyjście 

0A 

mała sala 

gimnastyczna, 

sala 18  

9.00 od strony drogi 

0B 

mała sala 

gimnastyczna, sala 

13  

9.00 od strony drogi 

 

klasa sala godzina wejście do szkoły/wyjście 

I 
sala gimnastyczna-

duża 
9.00 

bezpośrednio na salę gimn. –przeszklone 

drzwi. 

II s. 6 (parter) 9.00 od nowej części szkoły  

III s. 23(piętro) 9.00 od nowej części szkoły 

IV s.1 poddasze 

10.00 od strony drogi 

VIA s.25 

VIB s.22 

VII s.26 

VIII s.24 

 

*Podane wejście obowiązuje tylko 1 września. 

Od 2 września wejście do szkoły od nowej części (dla wszystkich uczniów)!!!-wg powyższych 

informacji.  



Od 2 września od strony drogi wchodzą tylko pracownicy obsługi, administracji oraz pracownicy 

pedagogiczni!!! 

Zatem start... w nowy rok szkolny! 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, do miłego zobaczenia! 

 

p.o. Dyrektor SP nr 1  

 

 


