Szanowni Państwo,
1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny. Inauguracja odbędzie
się w atmosferze nadziei na powrót do szkolnej normalności, ale
i w niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju.
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W NIECHANOWIE
31 sierpnia (poniedziałek) godz. 16.30 MSZA Św. z poświęceniem tornistrów
uczniom klas pierwszych , w Kościele Św. Jakuba w Niechanowie – dojazd
zapewniają rodzice.
1 września (wtorek) godz. 9.00- inauguracja roku szkolnego przed budynkiem
szkoły od ul Różanej. Następnie uczniowie (bez rodziców) udają się pod opieką
wychowawców na spotkania w klasach. Przywóz dzieci i młodzieży autobusem
szkolnym według harmonogramu (pojawi się na stronie szkoły) ; ok godz.
10.30 odwóz uczniów do domów.
UWAGA!
INFORMACYJNE
SPOTKANIA
Z
RODZICAMI,
W
TYM
Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ SIĘ W POŁOWIE
WRZEŚNIA.
Za nami blisko cztery miesiące nauki zdalnej. W tym czasie nabyliśmy wiele
doświadczeń i umiejętności, ale również napotkaliśmy na sporo problemów,
których obecności jesteśmy świadomi. Wspólnie z Organem Prowadzącym
podjęliśmy starania, by zniwelować problemy związane ze sprzętem i zdalnym
nauczaniem. W chwili obecnej posiadamy 24 nowe komputery (laptopy), które
będą wykorzystane nie tylko na lekcjach stacjonarnych, ale również będą
wypożyczane w sytuacji zdalnego nauczania. Zdajemy sobie sprawę, że
sytuacja od 1 września 2020r wszystkich nas napawa niepokojem, ale
jednocześnie chcę Państwa poinformować, że czynimy starania, by w szkole
było bezpiecznie i by nasi uczniowie umieli się odnaleźć w obecnej sytuacji.
Przygotowaliśmy regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
w kraju. Przedstawimy go szczegółowo uczniom i rodzicom, nauczymy się
przemieszczać na terenie szkoły w sposób jak najbardziej bezpieczny.
Dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, nie będzie możliwe
wchodzenie do budynku szkoły osób trzecich, w tym rodziców. W sytuacjach
wyjątkowych (załatwienie spraw urzędowych, odbiór chorego dziecka ze
szkoły) będzie możliwe wejście do budynku szkoły, ale tylko w maseczkach i
po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie lub przy wejściu do
budynku (paniom lub panom z obsługi szkoły).

Zawsze, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
nie zapominając o bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników placówek.
MEN zakłada trzy możliwe scenariusze powrotu do nauki szkolnej. Są nimi:
model nauki w sposób tradycyjny, model nauki zdalnej i model nauki
hybrydowej (mieszanej). Zgodnie z założeniami,
poszczególne modele mogą być jednocześnie wdrażane w różnych rejonach
kraju, w zależności od panującego tam zagrożenia sanitarnego. Część placówek
być może będzie pracowała stacjonarnie, a inne zdalnie lub w sposób
hybrydowy. W podejmowaniu tych odpowiedzialnych decyzji wezmą udział
organ prowadzący powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz dyrektor
szkoły.
Doświadczamy nowego rodzaju solidarności i wspólnotowości. Od nas zależy,
jakie będą rezultaty. Wierzymy w Państwa zrozumienie i wsparcie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im M Kopernika w Niechanowie

