
Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 – 01 września 2021 (środa) 

1. Nowy rok szkolny rozpoczynamy w środę o godzinie 09.00. 

2. Uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z procedurą dotyczącą 
zapobiegania  i  przeciwdziałania covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej   im. Żołnierzy 
I Armii Wojska Polskiego w Koczale obowiązującą od 01 września 2021 roku, 
zamieszczoną na stronie internetowej szkoły i przesłaną przez e-dziennik  
oraz bezwzględnego przestrzegania jej zapisów. 

3. Do szkoły przychodzą uczniowie bez rodziców, za wyjątkiem klas pierwszych – jeden 
uczeń jeden opiekun – z zachowaniem obowiązujących zasad wprowadzonych  
w związku z pandemią. 

4. Do szkoły może przybyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną, który w ostatnich dwóch tygodniach, poprzedzających 
przyjście do szkoły nie chorował, nie przebył żadnych infekcji oraz nie ma kontaktu  
z osobami chorymi, przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji. 

5. W autobusach należy zadbać o zasłanianie ust i nosa. 

6. O godzinie 08.00 odbędzie się msza szkolna w kościele parafialnym w Koczale. 

7. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły na godz. 09.00, dojeżdżającym autobusami 
rozkład odjazdów i przyjazdów zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

8. Chętni uczniowie dojeżdżający zostaną odprowadzeni przez nauczycieli do kościoła  

i z niego przyprowadzeni do szkoły. 

9. Obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły. 

10. Wejście do budynku szkoły: 

a) uczniowie klas I – III korzystają wyłącznie z wejścia nr 1 (stara szkoła, przy szatni), 

b) uczniowie klas IV – VI oraz nauczyciele korzystają wyłącznie z wejścia nr 2 (łącznik), 

c) uczniowie klas VII – VIII, pracownicy administracji i obsługi korzystają wyłącznie  

z wejścia nr 4 (przy bibliotece). 

11. Po wejściu do szkoły i dezynfekcji rąk uczniowie udają się do swoich klas na spotkanie  

z wychowawcami (zarówno uczniowie miejscowi, jak i dojeżdżający), przy wejściach 

dyżurują nauczyciele niebędący wychowawcami, którzy kierują uczniów do odpowiednich 

gabinetów. 

12. Na terenie szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa, zwłaszcza w miejscach, w których 

trudno zachować bezpieczny dystans (korytarze, szatnie, biura pracowników 

administracji), rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia swoich dzieci w odpowiednie 

maseczki ochronne (w plecaku powinna znaleźć się maseczka zapasowa). 

13. Pozostałe informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/21, zostaną przekazane 

za pośrednictwem strony internetowej, e-dziennika oraz uczniom podczas spotkań  

z wychowawcami. 

14. Odbiór podręczników odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który zostanie 

udostępniony za pośrednictwem strony internetowej, facebooka i e-dziennika.  

15. Nadal obowiązuje zarządzenie nr 13 Dyrektora ZKiW z dnia 27.10.2020 roku (strona 

internetowa szkoły, Dokumenty szkolne w zakładce: Uczniowie i Rodzice). 


