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Chmielek 2020-09-01 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! 

 

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Ubiegły rok kończyliśmy nauką zdalną, na 

którą nie byliśmy przygotowani i nie do końca ta forma nauki sprawdziła się. Kształcenie na 

odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze 

nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji 

rówieśniczych. Wszyscy chcemy abyśmy cały rozpoczynający się rok mogli przepracować w 

trybie stacjonarnym. 

Aby było to możliwe bezwzględnie musimy wszyscy zachować reżim sanitarny i ściśle 

przestrzegać wewnętrznych procedur naszej szkoły, które zostały opracowane na podstawie 

ogólnych wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

Procedura funkcjonowania naszej szkoły od 1 września 2020 r. zamieszczona jest na stronie 

internetowej, odsyłam do zapoznania się z tym dokumentem. Opublikowane są też 

„Wskazówki dla rodzica” oraz „10 zasad dla ucznia” – dokumenty przygotowane przez MEN, 

są również wywieszone w salach lekcyjnych i w różnych punktach szkoły. 

 

Przedstawiam wybrane, najważniejsze zapisy naszej procedury: 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych.  

2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły 

przez osoby zdrowe.  

3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz mogą 

przebywać przy wejściu głównym a w przypadku przedszkola przy wejściu od strony 

placu zabaw, zachowując następujące zasady: 

1) 1 rodzic z dzieckiem; 

2) zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m. 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Celem uniknięcia 

nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni wprowadza się następujące 

godziny przyjścia do szkoły:  

- przedszkole tak jak w poprzednim roku już od 7
00

 – wejście od strony placu zabaw – 

rodzice pomagają dzieciom rozebrać się, do sali zajęć nie mogą wejść. 

 

                      (pozostałe dzieci i uczniowie wchodzą wejściem głównym do szatni) 

- klasy IV – VIII od 7
30

 do 7
45

 

- klasy I – III od 7
45

 do 8
00

 

- zerówka od 8
00

 – większość tych dzieci jest już obeznana z budynkiem szkoły i one pod 

opieką pani woźnej (bez rodziców) udadzą się do szatni i do sali zajęć.  

W przypadku kilku zerówiaków, którzy pierwszy rok są u nas - na okres adaptacji  

(do czasu oswojenia się ze szkołą) rodzice mogą z nimi wejść na korytarz przy sali zajęć 

na parterze. 

- uczniowie dowożeni do szkoły wchodzą o godzinie przyjazdu autobusu (kilkoro dzieci 

z oddziału zerowego po wyjściu z szatni uda się do sali nr 1 gdzie pod opieką pracownika 

poczeka na wychowawcę), pozostali uczniowie idą pod sale lekcyjne. 
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- przydział boksów w szatni: 

Nr boksu Klasa  Liczba dzieci 

1 0a 25 

2 I 17 

3 IV  15 

4 II i III 33 

5 V i VII 19 

6 VIII 15 

7 VI 19 

korytarz 0b 26  

5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły. 

6. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym 

obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przed wejściem do 

szkoły. 

7. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do noszenia na terenie szkoły 

masek lub przyłbic. Obowiązek nie dotyczy sal lekcyjnych (po zajęciu przez ucznia 

miejsca w ławce) i stołówki szkolnej (po zajęciu miejsca przy stoliku). 

8. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. 

9. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:  

1) do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do 

szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych; 

2) do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica); 

3) do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz 

przestrzegania zasad przebywania w nich. 

10. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączka, kaszel. 

11. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, dokonywany będzie pomiar 

temperatury – termometrem bezdotykowym. Zostaną powiadomieni rodzice aby zabrać 

dziecko do domu.  

12. W celu ograniczenia obecności w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami, 

osoby z zewnątrz (gdy mają ku temu uzasadniony powód) wpuszczane będą wyłącznie po 

telefonicznym umówieniu, lub wykorzystując dzwonek przy drzwiach wejściowych aby 

przywołać pracownika obsługi, który może otworzyć drzwi. 

Rozpoczynający się rok szkolny to czas wytężonej pracy dydaktycznej, wychowawczej, ale 

przede wszystkim dyscypliny w zachowaniu zasad sanitarnych przewidzianych we 

wszystkich procedurach.  

 

Drodzy Uczniowie!  

Jak zawsze chcemy aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie 

najwyższych wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów oraz osiąganie sukcesów w 

konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz 

rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada.  

 

Uczniowie klasy ósmej!  

To już ostatni rok Waszej nauki w tej szkole.  

Jaki on będzie w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw, motywacji do 

pracy, podejścia do obowiązku, jakim jest szkoła. To Wy, pracujecie na to, jak będzie 

wyglądała Wasza najbliższa przyszłość ale i ta dalsza - za kilka lat. My, nauczyciele, staramy 

się wspierać Was w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę. 
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W maju 2021 roku będziecie pisać egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Wynik tego 

egzaminu, średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły, ewentualnie uzyskanie tytułu 

laureata w konkursach przedmiotowych czy praca w wolontariacie szkolnym, złożą się na 

łączną liczbę punktów decydującą w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych   

o wyborze dalszego kształcenia w szkole średniej czy branżowej.  

 

Jest to ważny rok w Waszej szkolnej karierze – rok ważnych  życiowych wyborów.  

 

W poprzednim roku szkolnym wasi koledzy i koleżanki z klasy ósmej uzyskali na egzaminie 

bardzo dobry wynik. Średni wynik naszej szkoły (z trzech przedmiotów egzaminacyjnych) 

jest wyższy niż w Gminie Łukowa, wyższy od wyniku w powiecie, w województwie  

i w Polsce.  

 
 

Życzymy Wam uzyskania jeszcze lepszego wyniku w tym roku szkolnym. 

 

Szanowni Rodzice!  

Jesteście bardzo istotną częścią społeczności szkolnej. Zaangażowanie z Waszej strony 

stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji 

celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice 

wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę 

Wam, abyście wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, jesteście dla nich 

podporą w trudnych momentach. Jestem przekonany, że taka aktywność szybko przełoży się 

na liczne sukcesy dzieci.  

Jeśli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek propozycje do pracy szkoły, albo nurtujące Was 

problemy, zwracajcie się z nimi do nauczycieli bądź bezpośrednio do mnie.  

 

Drodzy Uczniowie! 

 Do waszej dyspozycji przekazujemy przygotowane do nauki pomieszczenia szkolne  

i boiska sportowe. Wszystkie klasopracownie i pomieszczenia zostały przez Panie woźne z 

dużą starannością odświeżone dla Was. Pamiętajcie, aby dbać o ład i porządek w szkole i jej 

otoczeniu, pamiętajcie także o swoim bezpieczeństwie i dobrym zachowaniu, dbajcie o dobrą 

atmosferę w szkole.  

Nie zbliżajcie się do placu budowy sali gimnastycznej. Widzimy wysoki dźwig przy 

użyciu którego będzie montowany dach. Na plac budowy będą wjeżdżać różne pojazdy  

i maszyny. 
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Proszę wszystkich uczniów o zaopatrzenie się w obuwie na zmianę do chodzenia po 

budynku szkoły (przypominam, że nie może to być obuwie sportowe, którego używacie na 

zajęciach w-fu). 

Przypominam szczególnie uczniom i uczennicom najstarszych klas, że wszystkich 

obowiązuje „Regulamin stroju uczniowskiego” – dostępny w dokumentach na stronie 

internetowej naszej szkoły. Jest tam mowa o stroju galowym na uroczystości i święta szkolne, 

do którego obowiązkowo przypinamy tarczę naszej szkoły oraz o stroju codziennym, który  

powinien być skromny, schludny i kompletny, a wygląd zadbany i czysty.  

 

Informacja dla rodziców! 

W związku z trwającą budową sali gimnastycznej mamy ograniczoną ilość miejsc 

parkingowych przy szkole i jednopasmową drogę, dlatego proszę w miarę możliwości 

przywożąc i odbierając dzieci ze szkoły nie wjeżdżać na plac szkolny. Proszę zatrzymywać 

samochody na parkingu przy remizie strażackiej, bądź przy drodze naprzeciw szkoły.   

  Do 15 września można składać wnioski o pomoc materialną (finansową) o charakterze 

socjalnym. O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice uczniów klas I – VIII. Wnioski 

można otrzymać w sekretariacie szkoły bądź w UG Łukowa. Do otrzymania takiej pomocy 

uprawnieni są ci uczniowie, których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie 

przekracza 528 zł. W tym roku ze względu na COVID-19 oprócz ubrań, dresów, butów 

sportowych można kupować tablety, laptopy, drukarki, biurka, krzesła do biurka. Oczywiście 

wszystko na fakturę bądź rachunek. Jeżeli w sklepie nie ma możliwości wpisania, że 

zakupione artykuły służą dziecku do szkoły to na odwrocie dokumentu należy własnoręcznie 

opisać, że to stanowi wyposażenie szkolne dziecka. Wnioski składamy w Urzędzie Gminy 

Łukowa w pok. nr 7.  

Tak jak w latach poprzednich będzie możliwość korzystania przez naszych uczniów  

z dożywiania w stołówce. W ciągu kilku najbliższych dni trzeba będzie zadeklarować chęć 

korzystania z obiadu. Stawka za obiad w dalszym ciągu wynosi 2,50zł. W tym miesiącu 

opłata wynosi 52 zł, ale uczniowie, którzy w roku ubiegłym korzystali z obiadów i zapłacili 

za miesiąc marzec płacą tylko 17zł (bo ich pieniądze od 12 marca nie zostały wykorzystane).   

Ze względu na pandemię COVID-19 unikamy przyjmowania rodziców w szkole. Proszę aby 

pieniądze na dożywianie w określonej kwocie podawać dzieciom. Intendentka, zbierze je w 

każdej klasie.  

Rodzice dzieci o niskim dochodzie na osobę mogą skorzystać z dożywiania 

finansowanego przez GOPS w Łukowej. Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w 

GOPS-ie. Od jutra już ruszamy z dożywianiem. 

Opłaty za obiady w tym miesiącu dokonujemy do 11 września, za kolejne miesiące do 

końca miesiąca poprzedzającego dożywianie, tj. do 30 września za październik, itd. 

Jeśli dziecko choruje co najmniej 3 dni można odliczyć to od opłat za obiady, ale fakt ten 

należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do intendentki. Po zgłoszeniu odliczamy od 

następnego dnia nieobecności, tj. dzisiaj zgłaszamy – od jutra odliczamy. 

Tak jak w roku poprzednim, uczniowie klas I - V będą mogli korzystać z „Programu dla 

szkół” prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach tego programu 

uczniowie będą otrzymywać owoce, warzywa, mleko i produkty mleczne.  

 

Kolejne informacje! 

Dzieci do oddziałów przedszkolnych należy rano przyprowadzać i zabierać do domu 

po skończonych zajęciach. Nie mogą same korzystać z drogi publicznej i nie mogą robić tego 

pod opieką rodzeństwa z klas starszych. Po dziecko musi zgłosić się osobiście rodzic bądź 

wskazana w pisemnym upoważnieniu inna dorosła osoba. Wszystkie dzieci, które są 
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dowożone przez PKS należy przyprowadzać do autobusu i zabierać je po powrocie z 

autobusu, pamiętamy o konieczności zakładania masek w czasie transportu.  

Tak jak w poprzednich latach szkolnych jest możliwość przebywania dzieci w 

przedszkolu w godzinach od 7
00

 do 15
00

. Przy czym za czas pobytu dziecka powyżej 5,5 

godziny dziennie trzeba zapłacić za każdą kolejną godziną 1 zł.  

Dzieci którym rodzice nie mogą zapewnić opieki (bo pracują) po planowych lekcjach 

mogą przebywać w szkole w ramach zajęć świetlicowych – wymagane będzie odpowiednie 

zaświadczenie z zakładu pracy. Chcemy na ile będzie to możliwe ograniczyć mieszanie się 

dzieci z różnych klas.  

Wychowawcy klas przekażą poprzez uczniów wszystkim rodzicom oświadczenia 

mówiące o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach pozalekcyjnych i samodzielny powrót do 

domu po zajęciach.  

Dla rodziców dzieci dojeżdżających przekazane będzie oświadczenie  

o przyprowadzaniu do autobusu i odbieraniu z autobusu po skończonych zajęciach.  

Dla uczniów posiadających kartę rowerową – dotyczy to klasy VI, VII i VIII - 

oświadczenie o zgodzie na jazdę rowerem do szkoły. Młodsi uczniowie kategorycznie nie 

mogą jeździć do szkoły rowerem bo nie posiadają jeszcze karty rowerowej. Klasa V będzie 

miała egzamin w miesiącu wrześniu. 

Wszystkich uczniów bardzo gorąco proszę o rozważne korzystanie z drogi publicznej, 

nie bawcie się na ulicy, nie przebiegajcie przez nią, korzystajcie tylko z chodnika i z przejść 

dla pieszych. 

 Spotkania z rodzicami poświęcone zapoznaniu z wymaganiami edukacyjnymi, 

systemem oceniania z poszczególnych zajęć, wyborem rad klasowych rodziców i wszystkim 

sprawom klasowym odbędą się do 15 września br., terminy spotkań podadzą wychowawcy, 

zebrania ogólnego nie będzie.  
W tym roku szkolnym kontynuujemy ubezpieczenie dzieci ze składką w kwocie 

ubiegłorocznej, tj. 38zł. Na stronie internetowej Szkoły w AKTUALNOŚCIACH zostaną 

umieszczone ogólne warunki ubezpieczenia NNW oraz formularz zgłoszenia roszczenia. 

Wychowawcy klas przekażą Państwu stosowne oświadczenia stwierdzające zapoznanie się z 

tym dokumentem. Oczywiście ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Jeśli dziecko jest już 

ubezpieczone od NNW przy rodzicach nie wyklucza to możliwości ubezpieczenia 

zbiorowego w szkole. W razie wypadku odszkodowanie wypłaci każde towarzystwo 

ubezpieczeniowe.  

 

W tym miesiącu mija 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy  

o wszystkich jej ofiarach, bohaterskich żołnierzach i partyzantach. Pamiętajmy o Patronie 

naszej szkoły por. Edwardzie Błaszczaku ps. „GROM”, który w czasie wojny walczył na 

naszym terenie z okupantem o wolność Polski.  

 

Kończąc jeszcze raz życzę wszystkim aby nadchodzący rok szkolny był owocny w 

osiągnięcia i przyniósł zadowolenie z sukcesów naszej wspólnej pracy a nade wszystko 

abyśmy mogli do końca roku szkolnego prowadzić naukę w trybie stacjonarnym.  

Zachowujmy zasady bezpiecznego pobytu w szkole, przestrzegajmy reżimu sanitarnego. 
 

 

Dyrektor Szkoły 

Zbigniew Sokal 

 

http://sp-chmielek.pl/pliki/Formularz_zg%C5%82oszenia_roszczenia__szkolne.pdf

