
OGŁOSZENIE 
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego                                                                     

im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego                                                                                    

w Kadczy                                                                                                                    

informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla dzieci i uczniów odbędzie się 

w dniu 1 września 2020r. w salach lekcyjnych z wychowawcami bez udziału Rodziców 

z wyjątkiem klasy pierwszej (dziecko z jednym opiekunem) 

według ustalonych poniżej godzin: 

 

Budynek szkolny Nr 1  

1. Klasa VIII -  sala nr 5 (I piętro) godz. 800  

2. Klasa VII -   sala nr 6 ( I piętro) godz.  815  

3. Klasa VI -    sala nr 1 (parter) godz. 830  

4. Klasa V-       sala nr 8  ( I piętro) godz. 845 

5. Klasa IV-     sala nr 7  ( I piętro) godz. 900 

6. Klasa III-      sala nr 4 (parter ) godz. 915  

7. Klasa II -      sala nr 3 (parter) godz.  930 

8. klasa I -        sala nr 2 (parter)  I grupa godz. 945 

                                                     II grupa godz. 1030 

 Podział na grupy w kl. I przeprowadzi wychowawczyni  po  ustaleniach  telefonicznych   z Rodzicami. 
 

 

Budynek szkolny Nr 2 (sala gimnastyczna)  

Dzieci przedszkolne grupa I  godz. 900 

Dzieci przedszkolne grupa II godz. 945 

 

Podział na grupy w oddziale przedszkolnym przeprowadzi wychowawczyni po ustaleniach telefonicznych   

z Rodzicami. 

Na spotkanie dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny 
 

W związku ze stanem pandemii bardzo proszę o zastosowanie się do podanego 

harmonogramu i ścisłe przestrzeganie zaleceń GIS, MZ i MEN oraz procedur 

bezpieczeństwa przesłanych w dzienniku elektronicznym 26 i 27 sierpnia 2020r.  
 

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie przychodzą do szkoły z zabezpieczeniem 

dróg oddechowych (maseczki , przyłbice). 
 

Wszyscy dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły i zachowują bezpieczne odległości. 

(min.1,5m)  Uczniowie mają obowiązek stosowania w szkole, w przestrzeniach wspólnych 

(korytarze, klatka schodowa, szatnie) osłony ust  i nosa. Obowiązek ten dotyczy również 

Rodziców/prawnych opiekunów. 
 

 Wszystkie dzieci i uczniowie przynoszą wypełnioną i podpisaną przez Rodziców ankietę 

epidemiologiczną przesłaną rodzicom w dzienniku elektronicznym w dniu 28.08.2020r. 

oraz dostępną na stronie internetowej szkoły. W razie trudności z  pobraniem                                  

i wydrukowaniem kwestionariusza można zgłosić się do szkoły i pobrać  w poniedziałek    

31 sierpnia 2020r. w godz. 800 do 1300  
                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

                                                                                                                im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

                                                                                                                                    w Kadczy 

                                                                                                                           Stanisław Szwarkowski 


