
INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWINACH 

Obecnie trwają przygotowania do nowego roku szkolnego 2020/2021. Dyrekcja oraz nauczyciele 

opracowują procedury związane z bezpiecznym funkcjonowaniem szkoły. Wkrótce zapoznani  z nimi 

zostaną  uczniowie oraz rodzice. Budynek szkoły, sale lekcyjne zostały  przygotowane zgodnie                         

z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Zakupiono kilkanaście dozowników płynu, zadbano o zapas płynu do 

dezynfekcji rąk  oraz pomieszczeń, zakupiono dodatkowe termometry, staramy się o rozszerzenie 

systemu monitoringu (dodatkowe domofony i kamery). Uczniowie klas I-III rozpoczynają lekcje                       

o innej godzinie niż uczniowie klas IV-VIII. Przerwy są tak zorganizowane żeby uczniowie młodsi nie 

kontaktowali się ze starszymi. To samo dotyczy przerw obiadowych. Zwiększono liczbę przerw 

obiadowych – dla klas I-III przerwa 25 minutowa i możliwość zjedzenia obiadu po lekcjach (dla klas               

I jeszcze inna możliwość). W czasie przerwy uczniowie zawsze są pod opieką nauczyciela (w sali lub                 

w  wyznaczonej strefie). Uczniowie klas IV-VIII korzystają z dwóch przerw obiadowych 20 – 

minutowych. W miarę możliwości uczniowie danej klasy będą przypisani do jednej sali lekcyjnej. Na 

przerwach uczniowie będą w wyznaczonych strefach. W szatni i na przerwach wszyscy używają 

maseczek. Każdy uczeń będzie miał swoją szafkę – młodsi w salach, starsi na korytarzu lub w szatni. 

Utworzono nową szatnię z osobnym wejściem dla klas pierwszych. Niektóre przedmioty będą 

blokowane. Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do sali gimnastycznej w budynku ZSP zajęcia 

wychowania fizycznego klas VII-VIII będą również odbywać się na zewnętrznych obiektach 

sportowych oraz basenie.  Rozważamy różne sposoby ograniczenia ilości przynoszonych 

podręczników i przyborów. Awaryjnie przygotowujemy się do pracy na platformie  TEAMS 

MICROSOFT. Szczegółowe informacje zostaną przekazane na początku roku. Ze względów 

bezpieczeństwa na świetlicę szkolną zapisywane będą dzieci rodziców pracujących. Z obiadów mogą 

korzystać wszystkie dzieci. W przygotowaniu jest też nowe miejsce rekreacyjne na terenie placu 

szkolnego.  

1 września 2020 roku 

- o godzinie 9.00 na boisku szkolnym spotkanie uczniów klas pierwszych i ich rodziców  z dyrektorem             

i wychowawcą. Proszę ustawić się w bezpiecznej odległości i zaopatrzyć w maseczki (rodzice i dzieci). 

Po spotkaniu uczniowie z wychowawcą (rodzice pozostaną na boisku) zwiedzą szkołę, 

- o godzinie 10.30 na boisku szkolnym spotkanie uczniów klas IV z  dyrektorem oraz wychowawcą. 

Jeśli rodzice będą chcieli uczestniczyć to ustawiają się w bezpiecznej odległości od uczniów (proszę 

włożyć maseczki) . Rozdane zostaną wtedy świadectwa ukończenia klasy III. 

- pozostali uczniowie zapoznają się z tygodniowym planem nauczania i procedurami za pomocą 

dziennika elektronicznego. Będą wtedy zorganizowane konsultacje dla uczniów i rodziców  online.   

2 września 2020 roku 

Zgodnie z planem na pierwszej godzinie odbędą się spotkania uczniów każdej klasy IV-VIII                                

z wychowawcą. Uczniowie zostaną jeszcze raz zapoznani z nowymi ustaleniami, procedurami, 

omówione zostaną zasady bezpiecznego pobytu w szkole. 

 


