
 

                            Rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021 

Szkoła wita swoich uczniów  1 września  o godz. 9.00 

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla zainteresowanych odbędzie się o godz. 

8.00 w kościele parafialnym  św. Anny i Jadwigi w Dębskiej Kuźni. 

Wspólnej inauguracji na sali gimnastycznej w związku z pandemią  

nie przewidujemy. 

Jeżeli warunki pogodowe będą odpowiednie z klasą I i III spotkamy się na 
„Orliku”, (w przypadku ochłodzenia i deszczu zapraszam na salę 
gimnastyczną). 

 W przypadku  klasy 1, 2, 3, 4 dopuszczamy udział w ceremonii rozpoczęcia roku 

szkolnego uczniów z jednym rodzicem lub opiekunem. W pozostałych klasach udział 

rodziców nie jest przewidziany z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii.  

Uczniowie klas  4  - 8 przychodzą do szkoły bezpośrednio do klas: 

Klasa 4 –sala 20, 

Klasa 5 – sala 31 

Klasa 6 - sala 29, 

Klasa 7 – sala 32, 

Klasa 8 – sala 21 



Klasy 4-6 wchodzą wejściem głównym, klasy 7-8 wejściem od ulicy Niweckiej.  

Czas przewidziany na spotkania to 60 minut. Po zakończonych spotkaniach 

wychowawca wyprowadzi uczniów na dziedziniec.  

Autobus poranny z Suchego Boru, Lędzin, Chrząstowic wg. rozkładu z roku 

poprzedniego: 

Suchy Bór  OSP – 7.15; sklep 7.18 

Lędziny ( ul. Szkolna) – 7.20; I przystanek 7.30; II przystanek 7.38 

Chrząstowice – szkoła 7.40; cmentarz 7.40 

Autobus powrotny 1 września o godz. 10.15 

Przed wejściem do szkoły uczniowie/opiekunowie zakładają maseczki, które mogą 

zdjąć po zajęciu miejsca w sali. W miarę możliwości zachowujemy dystans społeczny. 

Przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce. 

Szanowni Państwo, bardzo proszę, byście zapoznali się z procedurami bezpieczeństwa – 
stan na 1 września 2020.  

Nie ma obowiązku noszenia maseczek ( w autobusie są konieczne), ale jeżeli to będzie 
możliwe proszę zaopatrzyć dzieci w maseczki na czas przerw międzylekcyjnych. 

Proszę o zatrzymanie w domu dziecka z objawami przeziębienia, bo takiego ucznia do 
szkoły nie przyjmiemy. 

Proszę o zgłaszanie do mnie wątpliwości, uwag i pytań dotyczących organizacji edukacji w 
szkole w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Mile będą widziane także pozytywne 
komentarze, ale i sugestie dotyczące bezpieczeństwa oraz usprawniania zarówno 
tradycyjnej jak i zdalnej pracy ( jeżeli taka będzie konieczność). 

 

 


