
Protokół z zebrania Rady Rodziców nr 1/2020/2021
z dnia 28.08.2020 

 Porządek zebrania:

1. Przygotowanie szkoły do pracy w nowym roku szkolnym podczas 
wytycznych prawnych i sanitarnych w okresie pandemii. 

2. Sprawy organizacyjne

Ad.1 
Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się zgodnie z planem tj 01.09.2020 
uwzględniając obecną sytuację, wymogi prawne i sanitarne. 
Pani Dyrektor przedstawiła plan działania i wymagane wytyczne, aby 
maksymalnie zabezpieczyć uczniów, personel szkoły i nauczycieli zachowując 
przy tym komfort pracy i nauki w szkole. 

1. Wejścia/wyjścia uczniów do/z szkoły wg ustalonych godzin. W przypadku 
dużej ilości  klas rozpoczynających lekcje o tej samej godzinie, będą 
odbywały się falami co 15 minut.

2. Szkoła podzielona na strefy wejścia/wyjścia, każda część budynku ma 
wyznaczone osobne wejścia i wyjścia. 

3. Wyznaczone strefy do dezynfekcji rąk. 
4. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek przez uczniów klas 4-8 

poza salą w której odbywają się lekcje. Przemieszczanie się z klasy do 
klasy, wyjścia na hol, do toalety obowiązuje noszenie maseczek. 
W przypadku gdy dziecko zapomni, zgubi maseczkę będzie można taką 
otrzymać u pracownika szkoły. W przypadku nagminnego nie posiadania 
maseczki będą wyciągane konsekwencje w stosunku do ucznia.  Uczniowie
klas 1-3 zwolnione z obowiązku noszenia maseczek. 

5. W związku z brakiem możliwości przypisania jednej sali do klasy wyjścia 
na przerwy na hol będą odbywały się wahadłowo tj co druga sala na tym 
samym poziomie wychodzi na hol, reszta pozostaje w klasie. Na kolejnej 
przerwie wychodzą dzieci, które wcześniej siedziały w salach lekcyjnych. 
Młodsze klasy jak wyżej, możliwość zmiany czasu na przerwę w związku z
elastycznym nauczaniem. 

6. Ogólne zalecenie – ograniczenie zbędnego ruchu po szkole. 
7.  Harmonogram dla osób uczęszczających na obiady. Klasy młodsze będą 

chodziły na godzinie pomiędzy przerwami obiadowymi. 
8. Zakaz puszczania dzieci do szkoły z objawami chorobowymi. W 

przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, złego 
samopoczucia – dziecko zostaje separowane od klasy. Personel szkoły 



informuje rodziców o konieczności odebrania dziecka. W przypadku 
dzieci mających alergię, należy poinformować o tym fakcie wychowawcę 
klasy. 

9. W przypadku stwierdzenia u ucznia wirusa Covid 19 – każdy przypadek 
bada sanepid i ustala odrębną procedurę.

10. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 
rodziców pracujących.  

11. Na terenie szkoły zostaje wprowadzone ograniczenie przemieszczania się 
osób z zewnątrz. 

Ad.2 
Sprawy organizacyjne:

– wyznaczenie terminów spotkań wychowawców z  rodzicami – 08/09/2020 i 
09/09/2020;

– wyznaczone spotkanie Rady Rodziców – 14/09/2020;
– ubezpieczenie – 51 zł płatne u wychowawcy, w przypadku rezygnacji 

wymagane pisemne oświadczenie; 
– koszt obiadów – 7.52 w tym 1.50 dotacji z miasta w przypadku obiadów 

abonamentowych, szczegóły na stronie szkoły; 
– składka na RR – 40 zł na rok z czego 40% jest na klasę, 40 % na szkołę, a 

20% na RR;
– kaucja za szafkę – 10 zł/ osobę/ bez zwrotnie (pieniądze są przeznaczane 

na naprawy, konserwację, dorabianie kluczy itp.);
– składka na toner. 


