
Szanowni Państwo, 

1 września nasi uczniowie powitają nowy rok szkolny, a od 2 września rozpoczną naukę 

w trybie stacjonarnym. Cieszy nas fakt powrotu uczniów do szkoły i możliwość kontaktów 

bezpośrednich ze społecznością szkolną. Pandemia trwa i zagrożenie rozprzestrzeniania się 

różnych wariantów koronawirusa i zarażenia  nimi jest nadal realne oraz niebezpieczne dla 

zdrowia. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i naszych 

najbliższych organizujemy naukę w szkole zgodnie z zasadami i wytycznymi epidemicznymi 

MEiN, MZ i GIS w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. Proszę 

Państwa o uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie reguł sanitarnych oraz ustaleń 

organizacyjnych, aby nauka zdalna i izolacja uczniów od bezpośrednich kontaktów 

rówieśniczych nie były znów konieczne. Wiemy, że ich skutki dla wielu uczniów okazały się  

niekorzystne i w niektórych  przypadkach wymagały działań wspierających kondycję 

psychiczną.  

Dlatego przybliżam Państwu najistotniejsze zasady organizacyjne obowiązujące w naszej szkole  

i w trosce o dobro wspólne proszę o ich przestrzeganie. 

Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi (bez objawów infekcji czy choroby zakaźnej)  

oraz niebędący w kwarantannie domowej lub izolacji (dotyczy to także rodziców i opiekunów). 

By unikać zagęszczenia uczniowie poszczególnych klas wchodzą do szkoły wyznaczonym 

wejściem,  według następującego porządku: 

 oddziały przedszkolne – pierwsze wejście od ul. Wierzbickiej 

 klasy 1 - 3  oraz klasy 4 – wejście w łączniku od ul. Wierzbickiej 

 klasy 5 - 8 – wejście główne  od ul. Wjazdowej 

Po wejściu do budynku dzieci dezynfekują ręce środkiem dezynfekującym lub dokładnie je myją, 

zgodnie z upowszechnioną instrukcją. Rodzice i opiekunowie uczniów będą mogli przebywać  

w szkole tylko w sytuacjach koniecznych, uzasadnionych szczególnymi potrzebami dziecka.  

Do szkoły może wejść jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, przestrzegając obostrzeń sanitarnych 

tj. dezynfekcji rąk, zachowania dystansu oraz zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. 

Uczniowie z tej samej klasy w czasie lekcji nie muszą osłaniać ust i nosa maseczką, natomiast 

podczas przerw spędzanych w częściach wspólnych (np. korytarz,  hol itp.), w towarzystwie 

rówieśników z innych klas, zachowują dystans (1,5), a jeśli nie jest to możliwe, osłaniają nos 

i usta maseczką. 

Przypominam Państwu o konieczności wyposażenia dzieci w maseczkę osłaniającą usta i nos. 

Szkoła również zapewni korzystanie z tych środków ochrony osobistej. Jeżeli pracownik szkoły 

zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

(w szczególności temperatura powyżej 38 stopni, kaszel, duszności), uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a rodzic zostanie o tym fakcie niezwłocznie 

poinformowany i w trybie pilnym powinien odebrać dziecko ze szkoły, najlepiej własnym 

transportem. Zapewniam, że w szkole nadal będziemy zwracać szczególną uwagę na 

przestrzeganie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Proszę o przypomnienie dzieciom, że w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi, nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w uzasadnionych przypadkach 

nie dotyczy to dzieci z niepełnosprawnościami). Po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami 



prawnymi dzieci przewlekle chorych, o obniżonej odporności, ustalimy indywidualne działania 

i wprowadzimy dodatkowe środki ostrożności (jeśli będą konieczne). Proszę o zgłaszanie do 

wychowawców klas takich szczególnych potrzeb dzieci. 

O innych ważnych rozwiązaniach organizacyjnych powiadomią uczniów wychowawcy podczas 

bezpośrednich spotkań klasowych, a Państwu przekażemy je na zebraniach, które odbędą  

się już w pierwszych dniach września:  

- 2 września (czwartek) – godz.17:00 oddziały przedszkolne i klasy 1, godz. 18:30 klasy 2-3; 

- 3 września (piątek) – godz. 17:00 klasy 4-6, godz. 18:30 klasy 7-8. 

Uprzedzając pytania wielu rodziców informuję, że świetlica szkolna czynna będzie  

w godz.: od 6.30 do 17.00. Wychowawcy świetlicy przygotują listy dzieci na podstawie danych  

z ubiegłego roku, a listy uczniów nowoutworzonych klas pozyskają z sekretariatu szkoły.  Zapisy 

dzieci do świetlicy będą możliwe podczas zebrań klasowych, o czym poinformują Państwa 

wychowawcy klas i przekażą do uzupełnienia stosowne dokumenty. W trosce o zapewnienie 

uczniom właściwych warunków do przebywania w świetlicy proszę o zapisywanie na zajęcia 

świetlicowe tylko tych dzieci, którym rodzice z uwagi na pracę lub inne okoliczności nie mogą  

w żaden sposób zapewnić opieki.   

Plan zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych dostosowaliśmy do epidemicznych zaleceń 

rekomendowanych przez MEiN, MZ i GIS, dlatego w klasach młodszych, z konieczności,  pojawia 

się zmianowość. Po zebraniach Zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla rodziców dzieci z uaktualnionymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  

oraz po przesiewowych badaniach logopedycznych w oddziałach przedszkolnych, w planie 

zostaną ujęte zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, o czym będziemy informować 

zainteresowanych rodziców.  

Od 6 września chcemy umożliwić dzieciom korzystanie z dwudaniowych obiadów w stołówce 

szkolnej, przestrzegając reżimu sanitarnego. Szczegóły dotyczące obiadów umieszczone  

są na stronie internetowej szkoły. Wpłat na obiady można dokonać w dniach od 1 do 3 września 

(preferowana forma płatności: przelew). 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  w trzecim tygodniu 

września organizować będziemy szczepienia dla uczniów od 12 roku życia, których 

rodzice/opiekunowie wyrażą chęć zaszczepienia dziecka przeciw COVID-19. Szczepienia 

odbywać się będą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zamłynie” przy 

ul. Klonowicza 10/12 w Radomiu. Zapraszam Państwa do obejrzenia konferencji online, której 

tematem będą szczepienia dzieci. Będzie ona dostępna w sieci od 3 września od godz. 18:00 pod 

linkiem: https://youtu.be/dv6RCNwlYKk 

Informuję również, że działa specjalny adres e-mailowy: szczepieniadzieci@gis.gov.pl, na który 

rodzice i opiekunowie uczniów mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami. Na 

wiadomości odpowiadają specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zachęcam 

Państwa do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.  



Więcej informacji dotyczących nowego roku szkolnego przekażą Państwu wychowawcy  

na zebraniach klasowych. Konieczne będą Państwa opinie, zgody i deklaracje poświadczone 

własnoręcznym podpisem, dlatego proszę o obecność na tych spotkaniach. 

Witam w naszej szkolnej społeczności tych rodziców, którzy po raz pierwszy powierzają nam 

swoje  dzieci,  licząc na dobrą, owocną i miłą współpracę z Państwem. 

Życzę wszystkim Rodzicom dobrego zdrowia i wielu powodów do dumy z osiągnięć szkolnych 

dzieci. A wszystkim naszym Uczniom życzę w nowym roku szkolnym radości, optymizmu, 

niegasnącego zapału do zdobywania wiedzy i umiejętności, sukcesów oraz miłych przeżyć  

w rówieśniczym gronie. 
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