
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

Mimo utrzymującego się stanu epidemii w naszym kraju bardzo cieszymy się, że nowy rok 

szkolny rozpoczynamy w trybie stacjonarnym i żywimy głęboką nadzieję, że sytuacja ta nie ulegnie 

zmianie. Aczkolwiek z uwagi na fakt, iż dysponujemy bardzo małą salą gimnastyczną  - 1 września 

2021 roku -  uczniowie spotkają się  z wychowawcami klas w salach, gdzie zostaną im przekazane  

szczegółowe informacje dotyczące organizacji nauki i zasad funkcjonowania szkoły w nowym roku 

szkolnym. 

W dalszym ciągu szkoła funkcjonować będzie w oparciu o zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora 

Szkoły  Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie 

sposobu realizacji zadań Szkoły  Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w czasie 

epidemii oraz w oparciu o zarządzenie  nr 29/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu 

realizacji zadań Punktu Przedszkolnego w Szkole  Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej 

w czasie epidemii.  

Linki do dokumentów poniżej. ( Bardzo proszę, by Państwo raz jeszcze zapoznali się z treścią owych 

dokumentów.) 

Zaznaczam także, że w owym zarządzeniu od dnia 1 września 2021 wprowadzona zostanie 

jedna zmiana, która zarówna dla Państwa jak i dla Nas była uciążliwa. Chodzi o możliwość wejścia 

rodziców na teren szkoły.  

Otóż od 1 września 2021 roku wprowadzam zasadę, że rodzic odprowadzający dziecko do 

szkoły/przedszkola może  razem z dzieckiem wejść do szatani, by pomóc dziecku się przebrać. Z 

szatni zaś dziecko odbiera wyznaczony pracownik szkoły i odprowadza je do właściwej sali. W 

przypadku odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola, dziecko przyprowadzane jest do szatni przez 

wyznaczonego pracownika szkoły.  

Rodzic wchodzący na teren szkoły musi rygorystycznie przestrzegać zasad sanitarnych 

(obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu społecznego). 

Osoby, które nie będą przestrzegać owych zasad niestety nie będą mogły wejść na teren 

szkoły. Mam nadzieję, że każdy z Państwa rozumie, że chodzi nade wszystko o bezpieczeństwo dzieci 

i wszystkich dookoła.  

Zastrzega się także, że w szatni danej grupy/klasy, w tym samym czasie przebywać  może max 

3 rodziców, z zachowaniem dystansu społecznego od innych osób. Nie należy grupować się na 

korytarzach szatni, by nie utrudniać przejścia dzieciom samodzielnie przychodzącym do szkoły! 

Oczywiście zasada ta w zależności od sytuacji epidemicznej może ulec zmianie. Mianowicie, 

albo zmuszeni będziemy do powrotu do wcześniejszych zasad, kiedy to Państwo nie mogli wchodzić 

na teren szkoły,  czego wolałabym uniknąć, z drugiej zaś strony może sytuacja na tyle się ustabilizuje, 

że wszelkie obostrzenia uda  nam się  znieść. Dlatego mając na uwadze powyższe zastrzegam sobie 

możliwość zmiany decyzji w tym temacie.  

Uczulam Państwa także na to, by większość spraw wymagających kontaktu z dyrekcją,  

sekretariatem szkoły czy też nauczycielem starać się załatwiać telefonicznie bądź drogą mailową. 

Bowiem zgodnie z wytycznymi do niezbędnego minimum musimy ograniczyć dostęp osób trzecich do 

szkoły. Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich ustalonych zasad, bowiem od września 

będziemy mieli całą szkołę dzieci i chciałabym, by tak pozostało przez cały rok szkolny. Oczywiście 

zdaję sobie sprawę, że czasem bywają sytuacje wymagające kontaktu osobistego, dlatego wówczas 

takie spotkania mogą  odbywać się na terenie szkoły ale pod warunkiem wcześniejszego ustalenia 

czasu i miejsca spotkania z uwzględnieniem środków ochrony osobistej.  

W razie pytań dostępna jestem pod numerem telefonu 82 575 9214  - odpowiem wówczas na 

wszelkie  Państwa zapytania. 

Z poważaniem: Katarzyna Czajka 



Zarządzenie 28/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej z dnia 28 

sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w 

Siennicy Różanej w czasie epidemii. 

 

Zarządzenie 29/2020 Dyrektora Punktu Przedszkolnego Pułku w Szkole Podstawowej im. Synów 

Pułku w Siennicy Różanej z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły 

Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w czasie epidemii. 
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