
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie! 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na bezpieczeństwo zdrowotne 

Wasze i Waszych dzieci nie odbędzie się tradycyjne Uroczyste Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 2020/2021.  

We wtorek, 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Golicach o godzinie 9.00 

uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych miejscach. W tym dniu odbędzie 

się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 oraz rozpoczęcie nowego 2020/2021. 

Dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego o godzinie 9.00 spotykają się 

z wychowawcami na terenie boiska szkolnego przy scenie. Z jednym dzieckiem na teren 

szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub opiekun, pamiętając o zachowaniu dystansu 

społecznego 1,5 m, zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub ubraniu rękawiczek. 

Wychowawcy wręczą niespodzianki za pracę w ubiegłym roku oraz przekażą informacje 

dotyczące organizacji pracy szkoły – punktu i oddziału przedszkolnego. 

Uczniowie klasy 1 o godzinie 9.00 spotkają się na sali gimnastycznej z Panią 

dyrektor i wychowawczynią (wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej). Nastąpi 

oficjalne rozpoczęcie nauki w szkole oraz ślubowanie pierwszaków. Wychowawca przekaże 

informacje dotyczące organizacji pracy szkoły oraz obowiązujących procedurach w związku 

z epidemią. Z jednym uczniem klas 1 na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub 

opiekun, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m, zasłonięciu ust i nosa oraz 

dezynfekcji rąk lub ubraniu rękawiczek. 

Uczniowie klas 2-8 spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych 

gabinetach według poniższego harmonogramu. Podczas spotkań z wychowawcą zostaną 

rozdane świadectwa ukończenia danej klasy, nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz 

podziękowania. Następnie nauczyciele poinformują uczniów o organizacji nowego roku 

szkolnego, przekażą plany lekcji oraz zapoznają dzieci z obowiązującymi regulaminami 

funkcjonowania placówki. Uczniowie klas 2-8 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą 
bez rodzica. Rodzice, którzy przybędą ze swoimi dziećmi oczekują na placu przed 
szkołą z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

Bardzo proszę o ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego. 
Wchodzący do budynku zobowiązani są zdezynfekować ręce oraz zachowywać dystans 

społeczny 1,5 m.  

Autobus szkolny od 1 września jeździ zgodnie z planem. Należy pamiętać, 
że wsiadając do autobusu należy mieć zasłonięte usta i nos. 

 



 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21  

KLASA GODZINA WEJŚCIE DO SZKOŁY GABINET WYCHOWAWCA 

klasa miejsce wychowawca 

PP boisko przy scenie Anna Szurko 

OP boisko przy scenie Wioleta Szaniawska 

1 sala gimnastyczna Halina Brzytwa 

2 boisko wielofunkcyjne Joanna Żak 

4 sala nr 3 Grzegorz Szklarczuk 

5 świetlica Dorota Wróbel 

6 przy wejściu głównym Elżbieta Kusz 

7 sala nr 12 Elżbieta Mierzejewska 

8 sala nr 10 Tadeusz Dereń 

 


