
 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie! 

W związku z decyzją Organu Prowadzącego Miasto Łódź przygotowujemy się do otwarcia szkoły na rok 

2020/2021 z dniem  1 września.  Nie będzie to rok łatwy ze względu na pracę w reżimie sanitarnym, a 

także ze względu na trwające prace termomodernizacyjne na ternie szkoły. Po dzisiejszej inspekcji 

nadzorującej proces prac termomodernizacyjnych zapadała decyzja o otwarciu szkoły. Jednakże   będą 

obowiązywać nowe zasady, z którymi uczniów zapoznają wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku 

szkolnego. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale 

sukcesywnie będziemy wysyłać informacje drogą elektroniczną o procedurach obowiązujących w 

szkole. Dodam tylko, iż modernizacja budynku nie mogła rozpocząć się wcześniej, pomimo, iż budynek 

od 11 marca stał pusty, ze względu na prowadzoną przez Miasto Łódź procedurę przetargową, 

wyłonienie firmy, rozpoczęcie prac ustalonych z wykonawcą. Stąd organizacja roku jest dla nas wielkim 

wyzwaniem, ale mamy nadzieję, że damy radę, a niebawem nasza szkoła z zewnątrz wypięknieje, a w 

salach gimnastycznych i lekcyjnych będzie ciepło i przyjemnie.  

W obecnej chwili informujemy. 

1. W związku z pracami termomodernizacyjnymi do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą 

górnym wejściem. Obecnie szatnia oraz sale gimnastyczne są wyłączone z funkcjonowania 

placówki ze względu na zaawansowane prace. 

2. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie, pamiętając o zakryciu ust i nosa w przestrzeni 

wspólnej (hol, korytarze, szatnia) oraz po obowiązkowej dezynfekcji dłoni. 

3. Rodzice w celu załatwienia spraw w szkole kontaktują się telefonicznie z sekretariatem szkoły 

lub przez dziennik elektroniczny lub mailowy. Na teren szkoły w celu załatwienia konkretnej 

sprawy rodzic wchodzi wyłącznie w maseczce, pamiętając o reżimie sanitarnym. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

domowych. 

5. Uczniowie po wejściu do szkoły kierują się do odpowiednich sal lekcyjnych, zabierając ze sobą 

worek i kurtkę. 

6. Szatnia i sale gimnastyczne zostaną prawdopodobnie uruchomione pod koniec września. 

7. Prace termomodernizacyjne trwające na zewnątrz zakończą się wg planu do końca listopada. 

8. Plan lekcyjny zostanie opublikowany na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym w dniu 31 

sierpnia lub 1 września ze względu na zmiany organizacyjne. 

9. Przygotowujemy się do otwarcia szkoły i klas w różnych godzinach, stąd zajęcia potrwają 

maksymalnie do 16.20, tak aby nie wszystkie dzieci wchodziły i wychodziły ze szkoły razem. 

10. Plan zajęć ze względu na sytuację reżimu sanitarnego oraz trwających prac modernizacyjnych 

jest elastyczny i  może zostać zmieniony wg potrzeb. 

11. Świetlica zapewnia opiekę w godz. 6.45- 17.00. O szczegółach poinformujemy. Prosimy o 

przemyślane zapisywanie dzieci tych, którym opieka jest niezbędna ze względu na obecną 

sytuację. 

12. Ze  względu na trwające prace w stołówce szkolnej w części, której przygotowane są posiłki, 

obiady zostaną uruchomione w późniejszym terminie – prawdopodobnie od 7 lub 14 września. 

13. O szczegółowych rozwiązaniach w szkole zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS w sprawie: 



organizacji zajęć w szkole, higienie i dezynfekcji pomieszczeń, gastronomii, postępowaniu w 

przypadku podejrzenia zakażenia dyrektor poinformuje za pośrednictwem mailowym, 

publikując regulaminy i procedury na stronie szkoły. 

Inne informacje związane z funkcjonowaniem szkoły będą sukcesywnie przekazywane za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 

Klasa 1 a – godz. 9.00 – wejście główne. Spotkanie w stołówce szkolnej z dyrekcją szkoły oraz 

wychowawcą klasy panią Ewą Sęk. W spotkaniu uczestniczy rodzic / opiekun prawny z 

dzieckiem. Spotkanie potrwa ok. 45min. Przekazane zostaną loginy i hasła do dziennika 

elektronicznego, inne sprawy organizacyjne. 

Klasa 1b - godz. 10.00 – wejście główne. Spotkanie w stołówce szkolnej z dyrekcją szkoły oraz 

wychowawcą klasy panią Agnieszką Nowakowską - Kucharską. W spotkaniu uczestniczy rodzic 

/ opiekun prawny z dzieckiem. Spotkanie potrwa ok. 45min. Przekazane zostaną loginy i hasła 

do dziennika elektronicznego, inne sprawy organizacyjne. 

 

Uczniowie Klas: 2- 8 wchodzą górnym wejściem do szkoły i kierują się do wskazanych sal, gdzie 

będzie czekał na nich wychowawca klasy. Po omówieniu procedur sprowadzi klasę do wyjścia. 

Spotkanie potrwa do 30 minut.  Rodzice uczniów z wyjątkiem klas 1 czekają na zewnątrz 

budynku na swoje dzieci. 

 

Godz. 8.30 

Klasa 8a – sala 211 

Klasa 8b – sala 208 

Klasa 7a – sala 202 

Klasa 7b – sala 204 

Klasa 7c- sala 201 

Klasa 7d – sala 105 

 

Godz. 9.30  

Klasa 2 a – 5 

Klasa 2b – 112 

Klasa 2c –  105 

Klasa 2d –  104  

Klasa 3a – 4 

Klasa 3b – 6 

Klasa 3c - 3 

Klasa 3d – 103 

 

Godz.  10.30 

Klasa 4a – 205 

Klasa 4b –104 

Klasa 5a – 203 

Klasa 6e – 102  

Klasa 6b – 201 

Klasa 6c – 211 

Klasa 6d – 206 
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