
 
 

 

 

 
 

Szanowni Państwo! 

Przekazujemy najważniejsze informacje związane z rozpoczęciem i organizacją roku szkolnego 
2020/2021: 

1. Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w mniejszych grupach 
na świeżym powietrzu i będzie ograniczone czasowo do ok. 15 minut : 
 

 
Następnie dzieci i młodzież udadzą się do sal lekcyjnych na krótkie spotkanie informacyjne z 
wychowawcą. 

2. Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów oraz uczniów o zapoznanie się z broszurami 
przygotowanymi przez MEN: 
https://drive.google.com/file/d/1tovF1o1NN8w-
OkcF8JwshJJNMq9FCYmK/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1n8yrdGi67a_XehuW_7C4KEcxJIp_52sf/view?usp=sharing 
 

3. Prosimy o nieprzysyłanie do szkoły uczniów z objawami chorobowymi. 
4. Uczniowie podczas wejścia do szkoły będą mieli mierzoną temperaturę, po wejściu do szkoły 

muszą zdezynfekować dłonie, podczas przerw będą mieli obowiązek zakrywania dróg 
oddechowych, podczas lekcji mogą przebywać bez maseczek. 

5. Szkoła podjęła wszystkie możliwe  działania w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych 
warunków do nauki i pobytu uczniów w szkole. Przygotowano  nalepki na podłogę z napisem 
„Zachowaj Odstęp”, które będą rozmieszczone w różnych częściach szkoły, n.p. przed  
stołówką czy świetlicą. Zakupiono płyny do dezynfekcji, maski ochronne dla nauczycieli i 
pracowników szkoły, opracowano i wdrożono procedury. Należy jednak pamiętać, że 
wszystkie te działania nie zapewnią 100 % ochrony przez zakażeniem się wirusem na terenie 
placówki. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. Wszystkie szczegółowe procedury postepowania związane z Covid-19 opracowane na nowy 
rok szkolny znajdziecie Państwo na stronie szkoły: www.szkola8.torun.pl 

7. Obiady będą wydawane w reżimie sanitarnym od czwartku 3 września podczas trzech   
przerw obiadowych. 

8. W nowym  roku szkolnym obowiązuje następujący harmonogram lekcji i przerw : 

Lekcja Godziny lekcyjne 
 .  – .  
 .  – .  
 .  – .  
 .  – .  
 .  – .   
 .  – .  
 .  – .  
 .  – .  
 .  – .  

9. W roku szkolnym 2020/2021 nie będą organizowane kolonie i obozy, wycieczki klasowe oraz 
wyjścia poza teren szkoły (za wyjątkiem wyjść w teren podczas lekcji WF). 

10. Wszystkie pracownie specjalistyczne, z wyjątkiem dwóch pracowni komputerowych (sala nr 
1 oraz sala nr 70), pozostają w roku szkolnym 2020/2021 zamknięte. 

11. W  przypadku  stwierdzenia na terenie placówki zakażenia wirusem Covid-19 Dyrektor szkoły 
w porozumieniu z Sanepid-em oraz organem prowadzącym może zorganizować nauczanie 
hybrydowe lub zdalne. 

12. Zebrania z rodzicami planowane są na dzień 16 września w trybie stacjonarnym z 
zachowaniem reżimu sanitarnego – w godzinach  17.00 – 18.00 oraz 18.00 -  19.00. 

13. W zakładce aktualności znajdą Państwo informacje o stypendiach Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego:  „Prymus Pomorza i Kujaw” oraz „Humaniści na Start”. 

14. W zakładce aktualności znajdą Państwo informacje o aplikacji „ProteGO Safe”. 
15. Podział na grupy na przedmiocie matematyka będzie obowiązywał tylko w klasach ósmych. 
16. Ubiegłoroczne oddziały 3C i 6D będą funkcjonowały bez zmian.  
17. Szkoła pozostaje zamknięta dla osób niezatrudnionych w placówce. Punkt podawczy 

zostanie  zlokalizowany przy wejściu głównym do szkoły. Prosimy o załatwianie wszelkich 
możliwych spraw drogą telefoniczną bądź mailową. 
 

Dziękujemy za współpracę i życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym! 


