
Ełk, 25 sierpnia 2020 roku 

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie.  

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Witam wszystkich uczniów 

po wypoczynku wakacyjnym. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas 

pierwszych, oni rozpoczynają swoja ośmioletnią przygodę z naszą szkołą. Witam 

rodziców.  

W tym roku szkolnym rozpoczynamy naukę w szczególnych warunkach, 

wynikają one z pandemii corona-wirusa. Szkoła rozpoczyna naukę w trybie 

stacjonarnym, oznacza to, że wszystkie dzieci przychodzą 1 września 2020 roku 

do szkoły. Uczniowie i rodzice zostaną zapoznani z regulaminem postępowania i 

zasadami obowiązującymi w szkole w czasie pandemii przez dziennik 

elektroniczny i stronę internetową szkoły. Tam zamieszczane będą bieżące 

informacje związane z funkcjonowaniem placówki. Oto kilka najważniejszych 

informacji, które chcę przekazad przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

W szkole zostanie wyznaczone miejsce, gdzie będą izolowani uczniowie 

co do których powstanie podejrzenie zakażenia wirusem. Ucznia z izolatki 

odbierają rodzice natychmiast po uzyskaniu informacji o chorobie dziecka. 

Oczywiście nadal w szkole działad będzie gabinet pielęgniarski. Szkoła 

dysponuje płynami do dezynfekcji rąk i pomieszczeo. Z klas usunięte zostały 

dywany, sale będą systematycznie dezynfekowane. Zostaną wyłączone tzw. 

„źródełka”, zaleca się korzystanie z wody butelkowanej.   

Zaleca się by uczniowie w czasie przerwy nosili maseczki oraz rękawiczki 

w czasie zajęd w pracowni komputerowej. Rodzice zobowiązani są do 

zaopatrzenia uczniów w potrzebne przedmioty. Zaleca się uczniom 

systematyczne mycie rąk na każdej przerwie. Zostaną wyłączone dzwonki. 

Umożliwi to nauczycielkom  klas 1 – 3 organizowanie przerw w innym czasie niż 

klasy starsze. Ograniczony zostanie ruch uczniów i rodziców na terenie szkoły. 

Zmiana klas zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. W miarę 

możliwości uczniowie będą spędzad przerwy na świeżym powietrzu. Na lekcjach 

wychowania fizycznego kontakty między uczniami zostaną ograniczone do 

niezbędnego minimum.  



Rodzice będą przyprowadzad i odbierad dzieci przy wejściu do szkoły. 

Uczniów klas pierwszych od rodziców odbierad będą wychowawczynie. Osoby, 

które zechcą wejśd na teren szkoły, powinny umówid się wcześniej, ich pobyt na 

terenie placówki zostanie odnotowany.   

Na każdej przerwie wietrzone będą sale lekcyjne i korytarze szkolne.  

W pierwszych miesiącach roku szkolne szatnia zostanie wyłączona  

z użytkowania. Przy wejściu do szkoły w przypadku podejrzenia choroby będzie 

u ucznia mierzona temperatura. Do tej czynności zostaną wyznaczone 

odpowiednie osoby. Rodzice mają obowiązek nie posyłania do szkoły dzieci 

 z temperaturą i podejrzeniem stanu chorobowego. Rodzice mają obowiązek 

natychmiastowego powiadomienia szkoły w przypadku wykrycia u ucznia 

wirusa lub skierowania go na kwarantannę.  

Rok szkolny rozpoczniemy inaczej niż zwykle. Nie będzie wspólnego 

apelu. Początek roku szkolnego rozpoczniemy od spotkao klasowych  

z wychowawcą. Od godziny 8.00 1 września 2020 roku spotkają się uczniowie 

klas spotykają się z wychowawcami zgodnie z harmonogramem. Tylko rodzice 

uczniów klas pierwszych przekażą swoje pociechy wychowawcy przed wejściem 

do szkoły. Pozostali uczniowie udadzą się samodzielnie do wyznaczonych klas. 

Wychowawcy przekażą dzieciom podstawowe informacje związane 

 z funkcjonowaniem szkoły. Stołówka będzie funkcjonowała na 

dotychczasowych zasadach, tylko stoły i krzesła zostaną ustawione tak by 

ograniczyd kontakty miedzy uczniami. Zmieni się też sposób wydawania 

posiłków.   

W przypadku wystąpienia wirusa w szkole o dalszym funkcjonowaniu 

placówki (np. przejściu na nauczanie zdalne) decyduje dyrektor szkoły  

w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Ełku.   

Rodzice i uczniowie nie stosujący się do wytycznych dyrektora szkoły nie 

będą wpuszczani na jej teren.   


