
Drodzy Rodzice 

Na podstawie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,                                    

w uzgodnieniu z organem prowadzącym została podjęta decyzja o zawieszeniu możliwości 

organizowania bezpośrednich zajęć w szkole do końca roku szkolnego. Nadal obowiązuje nauczanie 

zdalne i konsultacje na odległość wg przyjętych procedur. 

Pamiętajmy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 12 i 19 czerwca są w naszej szkole dniami 

wolnymi od zajęć dydaktycznych – nauczyciele w tych dniach nie będą prowadzić zajęć. 

Przypominamy, że w dniach 8 -10 czerwca, w godz. 8.00 – 14.30 uczniowie zobowiązani są zwracać 

podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. Książki i podręczniki powinny być spakowane 

w reklamówce, podręczniki podpisane ołówkiem, reklamówka podpisana markerem lub z kartką 

(imię i nazwisko dziecka, klasa, wychowawca). 

W dniach 8 -10 czerwca prosimy o opróżnienie szafek szkolnych z pozostawionych rzeczy. Można to 

zrobić przy okazji zwrotu książek. Prosimy nie zapomnieć o worku, do którego rzeczy zostaną 

zapakowane. Zgodnie z procedurami do szafek podchodzi się pojedynczo. Każda szafka po 

opróżnieniu zostanie zdezynfekowana. Przed wejściem do szatni prosimy założyć maseczkę                           

i zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy drzwiach. Na portierni będą wystawione listy 

uczniów. Proszę przygotować się na podpisanie listy, poświadczając w ten sposób zwrot książek do 

biblioteki. 

Rodzice, którzy zawarli umowę wypożyczenia laptopa zobowiązani są do jego zwrotu w dniach           

22 – 26 czerwca w godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły, przy zachowaniu reżimu sanitarnego 

(maseczki, dezynfekcja). W szczególnych przypadkach można laptop zwrócić wcześniej, jednak 

prosimy o taką informację.  

W dniach 16,17,18 czerwca w placówce będzie odbywał się egzamin ósmoklasisty. Ze względu na 

procedury bezpieczeństwa, w godzinach 8.00 – 12.30 nie zostaniecie Państwo wpuszczeni na 

portiernię. 

W związku z trudną sytuację epidemiczną i zaleceniami PPIS w Tychach podjęliśmy decyzję                             

o zorganizowaniu uroczystości rozdania świadectw tylko dla grup uczniów kończących szkołę, przy 

zachowaniu ścisłych procedur bezpieczeństwa, o których zostaniecie Państwo poinformowani. 

Pozostali uczniowie mogą odbierać świadectwa indywidualnie w sekretariacie szkoły, poczynając od 

dnia 26 czerwca, oczywiście przy zastosowaniu reżimu sanitarnego.  

Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 15 czerwca. Podczas konferencji proponowana roczna 

ocena klasyfikacyjna zostanie ustalona i nie będzie można jej już zmienić. Po 15 czerwca nauczyciele 

nie będą oceniać uczniów.  

Przykro nam, że ten rok szkolny musimy zakończyć w zupełnie inny niż zwykle sposób. Okres 

pandemii jest dla nas wszystkich bardzo trudny. Jako instytucja, w trosce o bezpieczeństwo uczniów 

i pracowników zobowiązani jesteśmy do stosowania nałożonych na nas wytycznych i przestrzegania 

opracowanych procedur. Prosimy o zrozumienie i akceptację podjętych decyzji. Życzymy Państwu 

przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w tym specyficznym czasie. 
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