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Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Mamy nadzieję,  że dzieci i Państwo wypoczęliście na wakacjach. Pragnę poinformować, że 

zgodnie z informacją MEN 1 września 2020 roku uczniowie wracają do szkół. Nasza Szkoła 

również rozpoczyna nowy rok szkolny  w trybie stacjonarnym, co nas niezmiernie cieszy. 

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zajęcia stacjonarne były w pełni satysfakcjonujące, jednak  

w nawiązaniu do wytycznych MEN potrzebujemy Państwa wsparcia w ich realizacji.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa, Uczniów i Nauczycieli nie planujemy 

uroczystej inauguracji  roku szkolnego 2020/ 2021, jak to bywało w latach poprzednich, 

dlatego 1 września w Szkole Podstawowej Tęcza, będzie dniem organizacyjno- 

integracyjnym. 

 W godzinach 6:30 -7:30 zapraszamy do świetlicy szkolnej (gab. 45) 

 Od godz.7: 30 – 12:30 odbędą się zajęcia z wychowawcami. 

 O godz. 9:00- spotkanie organizacyjne przy placu zabaw  

z Rodzicami uczniów kl. 1 (w razie deszczu w auli szkolnej, I p.) 

 W  godz. 12:30 – 17:30 -  dla chętnych opieka i zajęcia świetlicowe (każda 

klasa w swoim gabinecie) 

 W tym dniu będą zapewnione posiłki dla chętnych po wcześniejszym 

zgłoszeniu do wychowawcy (sms do godz. 08.00) 

2 września, o godz. 16:30 zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na  mszę świętą  w kościele 

p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu, sprawowaną w intencji śp. Janiny Rymanowskiej  

i śp. Aleksandry Rymanowskiej- Doleżal.  

Wytyczne dla Rodziców: 

 Rodzice mogą wejść tylko do szatni. 

 Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce . 

  Przebywając w szatni  Rodzic powinien mieć ubraną maseczkę . 

  Jedynie Rodzic ucznia klasy pierwszej może odprowadzić  dziecko do klasy. 

 Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbywać się będzie mierzenie uczniom temperatury. 

 Dzieci z podwyższoną temperaturą , wysypką, katarem, kaszlem pozostają w domu. 

(W przypadku alergii niezbędne jest zaświadczenie  od alergologa/ pulmonologa). 

 Należy poinformować dyrektora  lub wychowawcę   o przebywaniu  

w kwarantannie członków rodziny zamieszkujących wraz z uczniem. 

 Odbierając dziecko po zajęciach, w godz. 12:30- 17:30, prosimy pozostać w szatni  

i zadzwonić  pod numer telefonu świetlicy szkolnej: 600- 529-765 
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Wytyczne dla uczniów: 

 Uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek. 

 Przed wejściem do klas myją ręce wodą i mydłem. Tę czynność  wykonują w ciągu 

dnia jak najczęściej: przed jedzeniem posiłków, po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety, na każdej przerwie. 

  Nie wymieniają się między sobą przyborami. 

Klasy i korytarze będą wietrzone co godzinę. Jeśli pogoda pozwoli lekcje będą 

przeprowadzane na świeżym powietrzu. 

Bardzo Państwa proszę o dostosowanie się do w/w wytycznych oraz przestrzeganie 

procedur obowiązujących w dobie COVID 19 , gdyż to może uchronić nas przed zamknięciem 

placówki i powrotem do nauczania zdalnego. Wszystkim nam zależy na tym, aby uczniowie 

mogli bezpiecznie przebywać w szkole korzystając z pełnej oferty , co niestety nie jest 

możliwe w czasie zajęć on-line. Tylko z Państwa pomocą i przy pełnej współpracy unikniemy 

powtórki z ostatnich kilku miesięcy. 

                                  Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie . Pozostaję z szacunkiem 

                                                                Dyrektor Szkół „Tęcza” w Zgorzelcu 

                                                                               Agnieszka Olszewska 

 


