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Lipia Góra, 26 sierpnia 2021r. 

Komunikat nr 1/R/2021/2022 

 

w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego: 

- 8.00 msza św. W intencji społeczności szkolnej w 120 rocznicę powstania 

- Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się na boisku sportowym dnia 01.09.2021r. 

w godz. 9.00 do około 11.00 w ścisłym reżimie sanitarnym w wyznaczonych sektorach. W razie 

niesprzyjających warunków pogodowych uczniowie zostaną skierowani przez wychowawców 

klas do odpowiednich sal. 

W inauguracji biorą udział wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych.  

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 

Uczniowie dojeżdżający w autobusie zajmują miejsca siedzące, obowiązkowo zakładają 

maseczki. 

Rozkład jazdy w dniu 1.09.2021r. 

I autobus trasa – Jaktorówko – 7.17 - Jaktorowo – 7.20 – Swoboda 7.30 – Lipa I (przystanek) 

7.35 

II autobus trasa – Lipia Góra 7.15 – Lipa II 7.20 - Nowy dwór 7.30 – Lipa I (sklep) 7.35 

2. Od 1.09.2021r. szkoła pracuje w reżimie sanitarnym. Uaktualnione zostały szkolne   

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-Coc-2 w Szkole 

Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze” oraz „Regulamin organizacji zajęć 

w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowanie szkoły do pracy z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość”, z którymi zapoznani zostaną uczniowie oraz 

rodzice i do których należy się stosować. 

- Zajęcia lekcyjne i dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022 będą odbywać się w szkole z 

zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z powyższym należy wyposażyć dziecko w 

maseczki. 

Najważniejszą sprawą jest nieprzysyłanie do szkoły chorych dzieci lub z objawami 

chorobowymi. Jeżeli dziecko zgłosi złe samopoczucie dopiero na terenie szkoły, postępuje się 

zgodnie z § 10 wyżej wymienionej procedury. 

W celu szybkiej komunikacji rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek systematycznie 

aktualizować dane kontaktowe. 

Najważniejsze zasady pracy szkoły: 

1. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny: mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas  

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Uczniowie, pracownicy i osoby trzecie przychodzą do szkoły bezwzględnie zdrowe. 

Dziecko z typowymi objawami chorobowymi, wysoką temperaturą, wysypką, 

wymiotami itp. nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach. 

3. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przez osoby trzecie jak 

rodzice, interesanci itp.  
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4. Rekomenduje się noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych przez uczniów i 

pracowników. 

5. Uczniowie dojeżdżający bez maseczek na twarzy nie będą wpuszczani do autobusu. 

6. Rodzice mogą spotykać się z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem, 

pedagogiem po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym. Muszą 

mieć założoną maseczkę oraz muszą poddać się procedurze: mierzenie temperatury 

ciała. Oczekują na wizytę w wyznaczonym przez pracownika miejscu. Swój pobyt w 

szkole odnotowują w rejestrze wejść i wyjść. Nie wolno przemieszczać się samemu po 

szkole. 

7. Zebrania z rodzicami zostają zminimalizowane do niezbędnego minimum. Procedura 

organizowania zebrań będzie wyglądała jak opisana w punkcie 5. Preferowany będzie 

kontakt on-line. Istotne wiadomości i komunikaty będą przesyłane przez dziennik 

elektroniczny. 

8. Rada Rodziców pracuje bez zmian, spotykając się na terenie szkoły lub online stosuje 

się do Procedury bezpieczeństwa, 

9. Wszyscy uczniowie, pracownicy, osoby trzecie zachowują dystans na terenie całej 

szkoły minimum 1,5 m. 

10. W szkole utworzono tzw. izolatorium dla dzieci i pracowników, u których 

zaobserwowano w trakcie zajęć objawy koronawirusa. W razie takiej sytuacji dyrektor 

lub osoba upoważniona powiadamia rodzica, który ma obowiązek odbioru dziecka w 

trybie niecierpiącym zwłoki. 

11. Rodzic ma obowiązek zapisać dziecko na zajęcia świetlicowe. Zwolnienie z zajęć 

następuje tylko na powiadomienie telefoniczne dzień wcześniej. Dzieci dojeżdżające 

oczekujące na powrót do domu zostają zapisane na zajęcia z automatu. Wypisanie z 

tych zajęć następuje dla tych dzieci na podstawie pisemnego wniosku rodzica.  

Organizacja zajęć:  

1. Wyznacza się stałe sale lekcyjne dla klas. Nauczyciele przechodzą na lekcje 

uczniowie przechodzą tylko na informatykę i wychowania fizyczne. 

2. Każdy uczeń siedzieć będzie w osobnej ławce. Zabrania się uczniom zmiany 

wyznaczonego miejsca, przestawiania krzeseł. 

3. Przerwy międzylekcyjne, lekcje wychowania fizycznego uczniowie spędzają 

obowiązkowo na powietrzu na boiskach sportowym i boiskach rekreacyjnych w 

wyznaczonych sektorach. W przypadku deszczu, śnieżycy, dotkliwego zimna 

pozostają w wyznaczonej sali lekcyjnej, a wychowanie fizyczne odbywać się będzie  

w sali gimnastycznej. 

4. W szkole wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych, wycieczek, 

biwaków do pomieszczeń zamkniętych. 

5. Na stołówkę uczniowie przychodzą o wyznaczonej przerwie, nie mogą samowolnie 

zmienić przerwy. 

6. Dowozy i odwozy uczniów dojeżdżających odbywają się o zwykłych godzinach. W 

autobusie uczeń musi mieć założoną maseczkę. Uczniowie realizujący 8 godz. 

lekcyjna wracają autobusem o 15.20 

7. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów i podręczników. Nie mogą 

przynosić do szkoły rzeczy i przedmiotów zbędnych typu zabawki, gry itp. W salach 

będą miejsca wyznaczone na przybory uczniów, które będą chcieli pozostawić. 
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8. Uczniowie muszą przestrzegać godzin przychodzenia do szkoły oraz swoich wejść 

wg poniższego harmonogramu z wyjątkiem uczniów dojeżdżających. Po wejściu do 

szkoły, zmierzeniu temperatury, umyciu i dezynfekcji rąk udają się do swoich sal 

lekcyjnych. Okrycia wierzchnie pozostawiają w salach. 

 

Wejście główne (środkowe) 

godzina przyjścia do szkoły klasa  numer sali w której klasa ma lekcje 

7.40 VIIIb 1 

7.45 VII b 3 

7.50 VI  4 

7.55 VIII a 6 

 

Wejście boczne (od strony placu zabaw) 

godzina przyjścia do szkoły klasa  numer sali w której klasa ma lekcje 

7.40 VII a 8 

7.45 IV 10 

7.50 V 9 

7.55 II lub III  11 

 

Wejście od strony Sali gimnastycznej: 

godzina przyjścia do szkoły klasa  numer sali w której klasa ma lekcje 

7.45 I 14 

   

9. Uczniowie nie mogą łączyć się z uczniami z innych klas podczas przerw 

międzylekcyjnych, nie mogą grupować i dotykać innych. 

3. Od dnia 02.09.2021r. do dnia 22.12.2021r. w szkole będą organizowane dodatkowe zajęcia 

wspomagające dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów po 

zdalnym nauczaniu w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, możliwości 

organizacyjne szkoły oraz po uzgodnieniu z radą pedagogiczną ustalone zostały do wyboru 

następujące przedmioty: 

1. matematyka 

2. język polski 

3. chemia 

4. geografia 

Rodzice ucznia składają wychowawcy klasy pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w 

organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu (deklaracja w 

załączeniu). Deklaracje należy złożyć u wychowawcy klasy. 

4. Rok szkolny 2021/2022 będzie rokiem jubileuszowym, w którym świętować będziemy 120-

lecie powstania szkoły w Lipiej Górze. 

5. Od dnia 02.09.2021r. w szkole wydawane będą obiady. Płatność pozostaje bez zmian, 4,00 

zł za jeden obiad dla ucznia.  
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Od niedawna zmieniła się prezes spółdzielni Arkadio, została nią pani Marta Kalupa. 

Spółdzielnia oferuje zdrowe żywienie, dostosowane do smaków i upodobań dzieci. Oferują 

również tanie obiady domowe dla dorosłych. 

Bardzo proszę rodziców o zgłaszanie chętnych dzieci do dnia 31.08.2021r. po nr telefonu: 

 67 2833-610 lub 661 934 572 

Płatność za miesiąc wrzesień: 21 dni x 4,00 = 84,00 zł 

Płatność za miesiąc wrzesień należy uregulować do dnia 05.09.2021r. 

Dane do przelewu: 

Odbiorca: 

Miejsko-Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Szamocinie 

Nr konta, na które należy wpłacać należność za obiady: 

92 8945 0002 3900 1948 2000 0100 

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc (np. Jan Kowalski, kl. I, 

wrzesień). 

 

6. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat. 

Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w 2009r. i wcześniej, zainteresowani szczepieniem będą 

mogli zaszczepić dziecko na terenie szkoły. Wszelkie potrzebne informacje przekażą uczniom 

i rodzicom wychowawcy klas w dniach 2.09.2021 i 3.09.2021r.. Informacje zamieszczone są 

na stronie internetowej szkoły. 

7. W dniach od 2.09.2021r. – 03.09.2021r. odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami 

klas. O dacie, godzinie i formie spotkania poinformuje wychowawca klasy. 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii dotyczących funkcjonowania szkoły  

proszę rodziców o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Jesteśmy również otwarci na sugestie i propozycje Państwa co do ulepszenia funkcjonowania 

szkoły. Tylko wspólnym wysiłkiem, optymizmem i zrozumieniem jesteśmy w stanie 

przezwyciężyć wszystkie problemy i spowodować, ż czas spędzony w szkole będzie czasem 

przyjemnym dla dzieci oraz czasem który pozytywnie wpłynie na ich wszechstronny rozwój. 

Dane kontaktowe  

Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze 

Strona internetowa szkoły: www.splipiagora.edu.pl 

email szkoły: szkola@lipiagora.com 

Telefony: 67 2833 -610, 661 934 572 

Poprzez dziennik elektroniczny przesłaliśmy 

- „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-Coc-2 w Szkole   

     Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze”  

-  „Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowanie   

     szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, 

- Wytyczne MEN, MZ, GIS 

- Informacje dotyczące szczepień 

 

Małgorzata Rycher 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze 

 

http://www.splipiagora.edu.pl/
mailto:szkola@lipiagora.com

