
Komarowo, 27.08.2020r. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 

 

  1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021.  Mam nadzieję, że w tym 

dniu zastanę Państwa i swoich uczniów w pełnym zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz  

pełnej gotowości do  pracy, nowych wyzwań i aktywności.  Na dzień obecny zajęcia odbywać 

się będą  stacjonarnie,  w szkole, wg planu zajęć, który udostępnię na stronę szkoły 

31.08.2020r. Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS  oraz  Ministerstwa Zdrowia  organizacja 

nauki będzie nieco zmieniona. Zmiany uzgodniono z Radą Rodziców oraz Radą 

Pedagogiczną szkoły. Rozpoczęcie roku zaplanowałam w podziale na dwie grupy – 

harmonogram został już udostępniony na szkolnym fb oraz stronie internetowej szkoły. 

Poniżej przedstawię krótki opis nowej organizacji nauki w szkole. W razie pytań, wątpliwości 

będę do Państwa dyspozycji pod telefonem: 511472375 lub adresem mailowym: 

dyrektor@spkomarowo.goleniow.pl.  

Organizacja pracy szkoły 

1.  Godziny wejść uczniów i dzieci przedszkolnych do szkoły: 

a) Przedszkolaki maluchy oraz  dzieci rodziców pracujących - 6:45-7:20 

b) Uczniowie przyjezdni- 7:30- 7:40 

c) Uczniowie klas  4-8- 7:45- 8:00 

d) Uczniowie klas 1-3- 8:00- 8;10 

e) Przedszkolaki starszaki-  8:10 

f) Przedszkolaki oraz uczniowie którzy się spóźnią-  po godz. 8:30 

g) Dzieci i uczniowie, którzy  mają na późniejszą godzinę – przed swoimi lekcjami 

 Bardzo proszę o przestrzeganie godzin wejść ze względu bezpieczeństwa- zachowanie 

dystansu społecznego w szatni.  

2. Przebywanie w klasach: 

a) Każda klasa ma  wyznaczoną Salę przez cały okres nauczania- do odwołania 

Klasa 1- sala nr 2 

Klasa 2- sala nr 10 

Klasa 3- sala nr 9 

Klasa 4- sala nr 1 

Klasa 6-sala nr 5 

Klasa 7- sala nr 4 

Klasa 8- sala nr 6 

Przedszkole – „ Maluch”- sala nr 3 

Przedszkole- „ Starszaki”- sala nr 7 

Wyjątek stanowią zajęcia informatyki- uczniowie przechodzą do Sali nr 5 oraz zajęcia 

w-fu – hol i boisko szkolne; 

b) Uczniowie i nauczyciele nie muszą mieć maseczki, decyzję w tym temacie 

pozostawiam Państwu;  
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c) Wszyscy, bezwzględnie, po wejściu do  swojej sali myją ręce, w każdej sali jest także 

pojemnik z płynem dezynfekcyjnym. Wyjątek stanowią uczniowie kl.1 i 4 którzy nie 

mają w Sali zlewu. Ci myją ręce w łazienkach. Ręce należy myć na każdej przerwie, 

przed skorzystaniem z pomocy dydaktycznych, przed posiłkiem oraz po wyjściu z 

toalety;  

d) Wszyscy korzystają ze swoich przyborów, podręczników , nie można wymieniać się 

przyborami lub je  pożyczać;  

e) Nauczyciel pilnuje aby sale były wietrzone co godzinę;  

f) Przed użyciem pisaka lub kredy do tablicy dezynfekuje się ręce;  

g) Przed  korzystaniem  z  komputerów  dezynfekuje się ręce;  

h) W-f odbywać się będzie przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie 

„niepogody” na holu. Przed i po skorzystaniu przez uczniów z przyborów należy 

umyć ręce. Używane przybory odłożyć należy do plastykowej skrzyni z napisem: „do 

dezynfekcji”. Wyznaczony pracownik szkoły dezynfekuje przybory po zajęciach 

każdej klasy;  

3. Przerwy: 

W wyznaczonych godzinach na holu lub na dziedzińcu szkolnym: 

a)  8:45- 8:55 klasy 4-8,  

b) 9:35- 9:50 klasy 1-3 

c) 10:35-10:45 klasy 4-8 

d) 11:30- 11:45 klasy 1-3 

e) 12:30-12:40 klasy 4-8,  

O tej godzinie dzieci młodsze kończą w większości zajęcia edukacyjne, niektórzy pozostają na 

zajęciach dodatkowych . 

f) 13:25- 13:35 klasy 4-8 

g) 14:20- 14:25 klasy 4-8 

h) Maseczki są wskazane  w czasie przerw- decydują rodzice  

Uczniowie którzy pozostają na przerwie w swojej Sali też mają przerwy w nauce i  są pod opieką 

nauczyciela .  

4. Posiłki: 

a) W czasie przerw w klasach uczniowie jedzą  swoje, drugie śniadanie, każdy ma swój 

podpisany bidon z wodą 

b) Obiad będzie wydawany w dwóch lub w trzech turach, w zależności od ilości dzieci  

c) Przed wejściem na stołówkę należy bezwzględnie umyć ręce 

 

 

5.  Konieczny kontakt telefoniczny: 



 W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych : kaszel, 

gorączka 37,5 st., bóle mięśni  i innych, uczeń lub dziecko przedszkolne zostaje odizolowane 

od grupy i umieszczone w izolatce do przyjazdu prawnego opiekuna. Gdy opiekun nie 

odbiera telefonu  dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu karetki pogotowia.  Rodzice muszą 

podać aktualne numery telefonów i w czasie obecności dziecka w szkole być dostępni lub 

wyznaczyć innego członka rodziny który będzie dostępny  pod podanym numerem 

telefonicznym..  

6. Rodzice: 

a) Rodzice przedszkolaków: o wyznaczonej godzinie przyprowadzają dziecko do szkoły 

w maseczkach, bez objawów chorobowych  i przekazują je wyznaczonej przez 

dyrektora osobie,  poczym natychmiast opuszczają budynek szkolny. We wrześniu  

odbędą się dwa spotkania z rodzicami na których będzie można porozmawiać na 

potrzebne tematy 

b) Uczniowie klas 1-8 – sami wchodzą do szkoły. We wrześniu  odbędą się dwa 

spotkania z rodzicami na których będzie można porozmawiać na potrzebne tematy 

c) W razie pilnej potrzeby spotkania  z nauczycielem lub dyrektorem należy umówić się 

telefonicznie.  Wskazany jest kontakt mailowy lub przez inny komunikator 

elektroniczny używany przez obydwie strony-  proszę ustalić z wychowawcami 

sposób kontaktowania się. Dbając o czas prywatny swoich pracowników oraz Państwa 

nalegam aby kontakty telefoniczne,  czy przez Messenger lub Whatsapp odbywały się 

do godz. 17:00, w dni powszednie. Po tej godzinie proszę kontaktować się mailowo 

korzystując z dziennika elektronicznego.  

7. Opieka świetlicowa:  

Z opieki świetlicowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie dojeżdżający oraz dzieci których 

rodzice pracują.  

8. Podręczniki: 

Uczniowie zostawiają podręczniki w szkole w wyznaczonym miejscu. W domu korzystają z 

e- podręczników lub , w miarę możliwości szkoły, otrzymują podręczniki papierowe. 

Ćwiczenia uczniowie zabierają do domu w razie potrzeby np. wykonania zadania domowego. 

8. Wybór dostawcy obiadów: 

Rada rodziców, jednogłośnie podjęła decyzję o pozostaniu firmy Frajda jako dostawcy 

obiadów. Umowy  z firmą przekażą Państwu wychowawcy 1 września.  

9. Wybór  ubezpieczyciela: 

Rada rodziców, jednogłośnie podjęła decyzję o pozostaniu firmy Inter Risk  jako 

ubezpieczyciela uczniów i dzieci w przedszkolu.   

                                                                                                   Dyrektor szkoły 

                                                                                                    Justyna Utecht 


