
ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZS NR 4 W KUTNIE-AZORACH 
 

SZANOWNI RODZIE ! DRODZY UCZNIOWIE !  
 

     We wtorek  1 września 2020r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Rozpoczęcie 
stacjonarnej edukacji w dobie epidemii koronawirusa wymaga od wszystkich szczególnych 
środków ostrożności.  
Respektując wytyczne Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 
przyjęliśmy następujące rozwiązania dotyczące organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 

1. Nie będzie tradycyjnego apelu na sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów szkoły. 
2. O godz. 9.00 na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie dyrekcji i wychowawców  

z uczniami klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum Zawodowego.  
Po spotkaniu organizacyjnym z dyrekcją odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami.  

3. Uczniowie klas II – III Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum Zawodowego spotykają się  
z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych o ustalonej godzinie:  

Klasa III wa, godz. 9.00 – 9.30 – uczniowie czekają na wychowawcę ( P. Krajewski ) przy wejściu 
głównym do szkoły i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 6. Po spotkaniu  
z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym obok sali lekcyjnej nr 2.  
Klasa II wg, godz. 9.15 – 9.45 – uczniowie czekają na wychowawcę ( J. Pawlak) przy wejściu 
głównym do szkoły  i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 8. Po spotkaniu  
z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym obok sali lekcyjnej nr 2.  
Klasa II wp, godz. 9.30- 10.00 -  uczniowie czekają na wychowawcę ( M. Borowiecka ) przy 
wejściu głównym do szkoły  i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 7. Po spotkaniu  
z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę  wyjściem ewakuacyjnym obok sali lekcyjnej nr 2.  
Klasa II TG, godz. 9.45 – 10.15 -  uczniowie czekają na wychowawcę ( N. Kamińska ) przy 
wejściu głównym do szkoły  i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 13. Po spotkaniu  
z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym obok sali lekcyjnej nr 2.  
Klasa II TP, godz. 10.00 – 10.30 -  uczniowie czekają na wychowawcę ( R. Marzec ) przy wejściu 
głównym do szkoły  i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 6. Po spotkaniu  
z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę wyjściem ewakuacyjnym obok sali lekcyjnej nr 2.  

 Klasa III KI, godz. 10.15 - 10. 45 - uczniowie czekają na wychowawcę ( E. Pawłowska-Podsędek) 
przy wejściu głównym do szkoły  i po dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej nr 8. Po 
spotkaniu z wychowawcą uczniowie opuszczają szkołę  wyjściem ewakuacyjnym obok sali 
lekcyjnej nr 2.                                                       
   

UWAGA UCZNIOWIE ! 
 
 Uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel , katar, podwyższona temperatura) nie 

przychodzą do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego.  
 W dniu rozpoczęcia roku szkolnego w budynku szkoły maseczki ochronne i rękawiczki 

nie są obowiązkowe.  
 Po wejściu do budynku szkoły oraz przed salą gimnastyczną należy bezwzględnie 

zdezynfekować ręce !  
 

DRODZY RODZICE ! 
 

 Zebranie z rodzicami klas I odbędzie się w dniu 2 września na sali gimnastycznej  
o godz.1600 . 

 Zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas odbędą się w dniu 11 września  
o ogodz.1530. 

 Uczniowie klas I otrzymają wykaz podręczników od nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów w pierwszym tygodniu nauki.  


