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DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KODNIU
W SPRAWIE

ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/21
Szanowni Państwo, Drodzy rodzice, Kochani Uczniowie
Funkcjonowanie naszej placówki w drugim półroczu
roku szkolnego
2019/2020 odbywało się w niezwykle złożonych warunkach. Sytuacja, w jakiej się
znaleźliśmy, wymagała od nas wszystkich, rodziców, nauczycieli i dzieci wielkiej
mobilizacji, współpracy, wyrozumiałości, cierpliwości, a przede wszystkim zaufania.
Dzięki naszemu wspólnemu działaniu udało się bezpiecznie zakończyć rok szkolny.
Wracamy, po wakacjach do szkoły i przedszkola, do pracy, nauki, do kolegów
i przyjaciół. Nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że warunki nauki i pracy się
zmieniły. Niestety nadal jesteśmy w zasięgu pandemii i zagrożenia naszego
bezpieczeństwa. W nowym roku szkolnym czeka nas wszystkich trudny egzamin
obywatelskiej odpowiedzialności. Wszyscy musimy bardzo się starać, żeby nasza
szkoła i przedszkole mogło funkcjonować w normalnych warunkach.
Jednak, żeby tak było wszyscy musimy przestrzegać określonych wytycznych i
procedur, których podstawą są zalecenia i rekomendacje Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Na podstawie tych zaleceń opracowaliśmy procedury obowiązujące od nowego roku
w naszej placówce. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz stosowanie się do
zapisów w nich zawartych.
WYTYCZNE OGÓLNE
DOTYCZĄCE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
1 WRZEŚNIA 2020 ROKU
SZKOŁA PODSTAWOWA:
Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku, początek
godzina 9:00.
Na salę gimnastyczną (sala stara) wchodzą uczniowie z klasy 1a i 1b, ich
rodzice/opiekunowie, wychowawcy, zaproszeni goście, poczet sztandarowy.
Po zakończeniu apelu, uczniowie, rodzice i wychowawcy pozostają na sali
gimnastycznej.
Pozostali uczniowie z klas 2-8 spotykają się ze swoimi wychowawcami w
wyznaczonych klasach (informacja o numerach klas poniżej). Wychowawcy przekażą

uczniom informacje dotyczące tygodniowego rozkładu zajęć oraz procedur i
wytycznych obowiązujących w szkole.
Spotkanie uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi, po zakończeniu
spotkań z wychowawcami, odbędzie się na hali sportowej około godziny 10:00.
Po zakończeniu spotkań z wychowawcami w klasach oraz spotkania w sprawie
dowożenia, uczniowie miejscowi rozchodzą się do domów, uczniowie dojeżdżający
odjeżdżają do domów lub oczekują na autobus w wyznaczonych miejscach pod
opieką nauczycieli świetlicy szkolnej.
Dnia 1 września 2020 roku – na rozpoczęcie nowego roku szkolnego –
wszystkich obecnych na terenie szkoły: uczniów, rodziców, nauczycieli i
pracowników obsługi w ZPO oraz gości, obowiązują maseczki zakrywające nos i
usta oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku szkolnego i przy wejściu do
wyznaczonych klas. Wszystkich prosimy o zachowanie dystansu – minimum 1,5
metra. Bardzo proszę uczniów o unikanie gromadzenia się w grupach.
Przy drzwiach wejściowych, proszę wszystkich o zapoznanie się z
informacjami dotyczącymi bezpiecznego powrotu do szkół są to: Wskazówki dla
rodzica i 10 zasad dla ucznia. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na pierwszą
wskazówkę i zasadę: Nie posyłaj do szkoły lub przedszkola chorego dziecka,
Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zostań w domu.
Przydział klas na spotkanie z wychowawcami dnia 1 września 2020 godzina 9:00
6-latki – wychowawca p. Agnieszka Kostera - sala nr 2 (szkoła)
klasa 2a – wychowawca p. Agnieszka Wołosiuk - sala nr 4
klasa 2b – wychowawca p. Anna Ośko – sala nr 5
klasa 3a – wychowawca p. Joanna Hernik – sala nr 3
klasa 4a – wychowawca p. Izabela Podsiadły – sala nr 101
klasa 5a – wychowawca p. Artur Podsiadły – sala im. M. Falandysza (informatyczna)
klasa 6a- wychowawca p. Maria Sosnowska – sala nr 201
klasa 6b – wychowawca p. Grażyna Micewicz – sala nr 205
klasa 6c – wychowawca p. Magdalena Toboła – sala nr 107
klasa 7a – wychowawca p. Regina Hasiewicz – sala nr 203
klasa 7b – wychowawca p. Anna Krawczyk – sala nr 206
klasa 8a – wychowawca p. Dorota Kłosowska – sala nr 102
Dowożenie 1 września 2020
Wszyscy korzystający z transportu publicznego stosują się do wytycznych
obowiązujących w środkach komunikacji publicznej. Kursy autobusów dnia
1wrzesnia 2020 r. - informacja na stronie placówki: zpokoden.pl Strona Główna Ogłoszenia – świetlica szkolna – informacja z dnia 9 marca.

kierunek – Olszanki, Zabłocie
PRZYJAZDY DO SZKOŁY
6.35 Kodeń
6.50 Olszanki
6.55 Dobromyśl
7.05 Kodeń (szkoła)
7.25 Wólka Zabłocka
7.30 Zabłocie
7.35 Szostaki
7.45 Kodeń (szkoła)

kierunek: Kostomłoty
PRZYJAZDY DO SZKOŁY
6.30 Kodeń
6.40 Kąty
6.45 Zahacie (przy krzyżu)
6.50 Kopytów (leśniczówka)
6.52 Kopytów (krzyżówki)
6.53 Kopytów ( przy dawnej szkole)
6.55 Kopytów kol.
7. 00 Kostomłoty II( 7-8 kl. )
7.08 Kodeń (szkoła) - przyjazd
7.10 Kodeń (szkoła) odjazd
7.20 Kostomłoty II ( przedszkole i 1-6 kl.)
7.30 Kostomłoty I ( sklep)
7.35 Okczyn ( Majek)
7.36 Okczyn ( Kaźniuk, Kargul)
7.40 Okczyn( krzyżówki)
7.50 Kodeń ( szkoła)

PRZEDSZKOLE:
Rodzice/opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania się do
obowiązujących w przedszkolu procedur:
1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach 7:00-8:00
2. W szatni przedszkolnej może przebywać jednocześnie 3 osoby dorosłe oraz
dzieci.
3. W oczekiwaniu na wprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice zachowują
bezpieczny dystans 1,5 metra.
4. Przy wejściu do budynku przedszkola rodzice obowiązkowo dezynfekują ręce,
obowiązuje również zasłanianie nosa i ust.
5. Podczas wejścia do przedszkola rodzice oczekują na pozytywny pomiar
temperatury dziecka – temperatura prawidłowa wynosi do 36,9 stopni.
6. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez osobę przyprowadzającą
pod opieka przedszkola zanim przeprowadzona zostanie procedura pomiaru
temperatury.

7. Proszę nie posyłać do przedszkola chorego dziecka.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do innych pomieszczeń przedszkola
za wyjątkiem strefy wspólnej – szatni.
9. Po odebraniu dziecka z przedszkola należy niezwłocznie opuścić teren
przedszkola.
10.Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek, picia oraz innych
przedmiotów poza niezbędnymi ubraniami i przyborami (pierwszego dnia
również pościel, ręczniki itp.).
Współpraca z Rodzicami
1. Rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy z przedszkole, w szczególności
w zakresie przestrzegania procedur, wytycznych oraz monitorowania stanu
zdrowia dziecka.
2. Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych bez żadnych
objawów sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, kaszek, katar).
3. Udzielanie rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka oraz w razie
konieczności domowników.
4. Ograniczenia osób upoważnionych do odbioru dzieci zgodnie z odpowiednią
procedurą.
5. Przekazanie do przedszkola aktualnych numerów telefonów i zapewnienie
możliwości szybkiego kontaktu pracownikami przedszkola.
Opłaty Szkoła Podstawowa i Przedszkole
 opłata za przedszkole – 1,- zł za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w
przedszkolu ponad realizacje podstawy programowej – 9 godzin dziennie –
średnio 80,- zł miesięcznie od dziecka,
 opłata za wyżywienie w przedszkolu: śniadanie – 1,70 zł; obiad dwudaniowy –
2,80 zł; podwieczorek – 1,00 zł = 5,50 zł (wyżywienie dziecka przebywającego
9 godzin w przedszkolu0 – średnio ok. 125 zł miesięcznie,
 opłata za dożywianie w szkole - zupa – 1,30 zł; II danie – 3,00 zł – średnio
około 100 zł miesięcznie
 ubezpieczenie stawka podstawowa – przedszkole – 30,- zł; szkoła podstawowa
– 35,- zł
 wpłaty na Radę Rodziców w przedszkolu i w szkole podstawowej– do
ustalenia po zebraniu Rady Rodziców
Wpłaty można dokonać na konto Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu:
Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Kodniu:

97 8037 0008 0390 0404 2000 0020 z dopiskiem Imię i nazwisko dziecka oraz tytuł
opłaty (za co)
lub w u Intendentki w budynku szkoły (2 drzwi na prawo od wejścia głównego – A)
intendentka ZPO w Kodniu – Teresa Ochrymowicz tel. 83 375 01 05
Ważne numery:
83 375 41 53 – sekretariat ZPO w Kodniu
83 375 41 21 - Przedszkole Samorządowe w Kodniu
83 375 01 03 – dyrektor
83 375 01 08 – wicedyrektor
83 375 40 18 – księgowość
83 375 01 04 – pedagog
83 375 01 07 – pokój nauczycielski
adres e-mail: zpo.koden@gmail.com
adres e-mail przedszkole: skrzatyzkodnia@interia.pl
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020 – rozpoczęcie roku szkolnego
21 września 2020 – święto szkoły, ślubowanie klas pierwszych,
13.10.2020 - uroczysty apel z okazji DEN
14.10.2019 – DEN (dzień wolny od zajęć lekcyjnych – środa)
10.11.2020 - uroczysty apel z okazji Narodowego Święte Niepodległości
11.11.2020 – Narodowe Święto Niepodległości (wolne - środa)
23-31.12.2020 - zimowa przerwa świąteczna
1.01.2021 – Nowy Rok (wolne - piątek)
6.01.2021 – święto Trzech Króli (wolne – środa)
7.01.2021 – pierwszy dzień świąt prawosławnych (czwartek)
29.01.2021 – zakończenie 1 półrocza roku szkolnego 2020/21
1.02-14.02. 2021 - ferie zimowe
1.04 – 6.04.2021 – wiosenna przerwa świąteczna (w kalendarzu juliańskim 2-3 maja)
30.04.2021 – uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Dnia 3 Maja
3.05.2021 – Narodowego Święta Dnia 3 Maja (wolne – poniedziałek)
25-26-27 maja 2021 – egzamin ósmoklasistów
3.06.2021 – Boże Ciało (wolne - czwartek)
25.06.2021 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

BARDZO
PROSZĘ
ZAPOZNAĆ
SIĘ
Z
PROCEDURAMI
WEWNĘTRZNYMI ZPO W KODNIU ORAZ ORGANIZACJĄ PRACY
ZESPOŁU W WARUNKACH ZAGROŻENIA COVID-19.
BARDZO PROSZE ZAPOZNAĆ SIE Z WYTYCZNYMI „BEZPIECZNY
POWRÓT DO SZKÓŁ”
dla Rodziców : Wskazówki dla rodzica
dla uczniów: 10 zasad dla ucznia
BARDZO PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ I PODPISANIE DEKLARACJI
DLA RODZICÓW (można ściągnąć ze strony internetowej lub pobrać druk z
Sekretariatu ZPO (2 drzwi na lewo od wejścia głównego A).
1 WRZEŚNIA 2020 – Poloneza czas zacząć, daj Boże polonezem szczęśliwie
zakończyć rok szkolny 2020/2021 dnia 25 czerwca 2021 roku, tak w przedszkolu jak
i w szkole.
tego wszystkiego życzę Wszystkim
Jacek Malarski
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Kodniu

