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INFORMATOR WRZESIEŃ 2020 

Witamy po wakacjach! Mamy nadzieję, że spędziliście ten czas beztrosko i 

odpoczęliście bezpiecznie i zdrowo. 

Cieszymy się, że po tak długiej przerwie, możemy wrócić do szkoły i rozpocząć naukę. 

Ze względu na nowe warunki sanitarne organizacja roku szkolnego będzie inna niż 

dotychczas. Dokładamy wszelkich starań, aby nauka w naszej szkole przebiegała 

bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pragniemy przedstawić poniższe 

zasady, które zobowiązani jesteśmy wprowadzić w związku z Covid - 19.  

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zmianami, a w razie pytań lub 

wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem Szkoły. 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

Rok szkolny rozpoczniemy 19 września 2020. W tym roku nie możemy spotkać się 

podczas oficjalnego apelu i zebrania z rodzicami. Dzieci rozpoczną lekcje od razu po 

przybyciu do szkoły.  

 

ZASADY OGÓLNE 

Jeśli dziecko będzie się źle czuło i przejawiało objawy 

chorobowe (gorączka, kaszel) prosimy o pozostawienie 

dziecka w domu i poinformowanie szkoły. 

Uczniowie będą poinformowani przez nauczycieli o zasadach bezpieczeństwa i 

nowych zasadach.  Dzieci w szkole nie muszą nosić maseczek. Jeśli jednak sobie tego 

życzą, mogą ich używać.  

Dzieci otrzymają w szkole podpisane piórniki z potrzebnymi przyborami. Prosimy, aby 

dzieci nie przynosiły żadnych przyborów, zabawek ani wartościowych przedmiotów. 

Jednocześnie przypominamy, że na terenie szkoły uczniom nie wolno używać 

telefonów. Prosimy poinformować dzieci, by nie wymieniały się rzeczami.  
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GRUPY (BUBBLES) 

Od pierwszego dnia szkoły będzie obowiązywał podział dzieci na mniejsze grupy tzw. 

bubbles w celu ograniczenia mieszania się dzieci. Działanie tych grup znacie państwo 

ze szkół angielskich i w naszej szkole będą one działały na tych samych zasadach. 

Grupy będą obowiązywały podczas przyprowadzania i odbioru dzieci a także przerw. 

Również sale lekcyjne będą przydzielone w ten sposób, by grupy miały jak najmniejszy 

kontakt z innymi. 

GRUPY – bubbles 
Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

KLASA 0 KLASY 5 i 6 Klasy 3 i 4 KLASY 1 i 2 

parter parter I piętro I piętro 

 

PRZYPROWADZANIE  I ODBIÓR DZIECI  

Zgodnie z zaleceniami, ważne jest by ograniczyć liczbę rodziców przyprowadzających 

i odprowadzających dzieci. Prosimy, aby tylko jeden rodzic przyprowadzał i odbierał 

dziecko/dzieci. Jednocześnie, prosimy o punktualność. Jest to niezmiernie ważne w 

obecnym systemie i państwa punktualność będzie miała kluczowe znaczenie 

dla sprawnego rozpoczynania i kończenia zajęć. 

Zgodnie z wytycznymi rządu angielskiego rodzice nie mogą przebywać na terenie 

szkoły i placu zabaw wokół szkoły. Jedynymi rodzicami, którzy mogą wejść do 

budynku są rodzice, którzy zgłosili się na dyżur. 

Dzieci będą wchodzić do szkoły dwoma osobnymi wejściami, w 10 

minutowych odstępach czasowych. Wejścia będą oznaczone. 

Prosimy nie przyprowadzać dzieci przed wyznaczonym czasem i przestrzegać zasady 

zachowania odległości. Przy bramkach wejściowych na dzieci będzie czekał 

nauczyciel, który pomoże ustawić się dzieciom w bezpiecznej odległości i wprowadzi 

dzieci do budynku szkoły.  
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KOLEJNOŚĆ WCHODZENIA  

PRZYPROWADZANIE 
Godz. 8.50 KLASA 5 i 6 KLASA 0 GRUPA A i B 

Godz. 9.00 KLASA 3 i 4 KLASA 1 i 2 GRUPA C i D 

 

Bramka 

na środku 

szkoły 

MIDLE GATE 

Brama 

po prawej 

stronie szkoły 

GATE 1 

 

 

 

 

 
 

Bramka, która łączyła parking i budynek szkoły, będzie 

zamknięta!!! 

Gdy mają państwo kilkoro dzieci, prosimy przyprowadzać/odbierać według 

wyznaczonych godzin. Jeśli o danej godzinie musicie przyprowadzić dwójkę pociech, 

prosimy odprowadzić najpierw starsze dziecko, zostawiając je pod opieką 

nauczyciela a potem młodsze. Nasi nauczyciele i asystenci będą pomagać, by cały 

proces przebiegał sprawnie.  

Jeśli spóźnią się państwo, należy poczekać do godziny 9.10 i przyprowadzić dziecko/ 

dzieci do bramy po prawej stronie szkoły GATE 1. Po godzinie 9.10 spóźnione osoby 

będą musiały zadzwonić na szkolny numer telefonu: 077 04 46 25 53, żeby ktoś z 

Zarządu otworzył bramę.  

Odbiór dzieci następować będzie z tych samych miejsc w odpowiednim czasie. 

ODBIÓR 

Godz. 11.40 KLASA 5 i 6 KLASA 0 GRUPA A i B 

Godz. 11.50 KLASA 3 i 4 KLASA 1 i 2 GRUPA C i D 

 Bramka  

na środku  

szkoły 

MIDLE GATE 

Brama  

po prawej  

stronie szkoły 

GATE 1 
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PODRĘCZNIKI 

Podręczniki można będzie kupić w szkole. Prosimy o przygotowanie odliczonych kwot 

w kopertach z imieniem i nazwiskiem dziecka, klasą i kwotą. Koperty zbiorą 

nauczyciele podczas lekcji i wydadzą dzieciom podręczniki. Nie można płacić za 

podręczniki przelewem na konto. 

 

LUNCH 

Drugie śniadanie prosimy przygotować w podpisanych lunch boxach, bez orzechów. 

Prosimy, aby dzieci zjadały pożywne śniadanie w domu a drugie śniadanie w szkole 

traktować jako przekąskę. 

Dzieci będą podzielone na 4 grupy podczas przerwy.   

PRZERWA 

GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 

KLASY 0 KLASY 1 i 2 KLASY 3 i 4 KLASY 5 i 6 

10.00 10.20 10.40 11.00 
 

Przerwy trwają 10 minut. Po każdej grupie dyżurni będą dezynfekować stołówkę. 

 

KLASA 5 i 6 

Jeżeli rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły, 

proszeni są o napisanie pisemnej zgody i przekazanie jej do nauczyciela głównego. 

 

RODZICE NOWYCH UCZNIÓW 

Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole prosimy o pozostanie chwilę 

po przyprowadzeniu dzieci. Przy BRAMIE nr 1 będzie wyznaczone miejsce, aby 

podpisać formularze, a w razie potrzeby wyjaśnić sprawy organizacyjne. 

 

Dziękujemy  

Zarząd PSS 


