
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 

Po wielu tygodniach nauki zdalnej 18 stycznia uczniowie klas I-III powracają do ławek 

szkolnych. Natomiast klasy IV-VIII będą kontynuowały zdalne nauczanie według 

dotychczasowych zasad, aż do odwołania. 

Powrót dzieci młodszych do szkoły jest momentem długo oczekiwanym, jednak 

musimy pamiętać, że organizacja pracy szkoły służąca zapewnieniu jak największego 

bezpieczeństwa zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły nie będzie łatwa. Dlatego też 

przygotowaliśmy „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla 

organizacji zajęć edukacyjnych od 18 stycznia 2021 r.”. Zwracamy się do Państwa, Szanowni 

Rodzice, Opiekunowie naszych uczniów, z prośbą o to, abyście zapoznali swoje dzieci  

z zasadami, które będą obowiązywały w szkole. Mamy nadzieję, że wspólnie zapewnimy 

uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, podobnie jak to miało miejsce po wakacjach 

w roku 2020. 

Informujemy ponadto, że plan lekcji ulegnie pewnym zmianom, o których powiadomią 

Państwa wychowawcy klas. Będziemy się starali, aby uczniowie poszczególnych klas 

przebywali tylko we własnym środowisku, cały czas w tej samej sali. Uczniowie klas Ia, Ib, 

IIIb będą przebywali w swoich dotychczasowych salach lekcyjnych, natomiast klasa IIa i IIIa 

zostaną przeniesione na parter szkoły.  

Zmiany organizacyjne dotyczą również pracy świetlicy – uczniowie tych samych 

oddziałów klasowych w miarę możliwości będą przebywali w tych samych pomieszczeniach, 

nie mieszając się z innymi oddziałami. Niestety szkoła nie będzie w stanie zachować takich 

warunków przed lekcjami do godz. 7.30 i po godzinie 15. Również w tym przypadku będziemy 

się starali o izolację uczniów z różnych klas, jednak będzie się to odbywało w tych samych 

salach. W trosce o bezpieczeństwo uczniów bardzo Państwa prosimy, byście nie pozostawiali 

dzieci w świetlicy, jeśli możecie Państwo zapewnić im opiekę. Im krócej dziecko będzie 

przebywało w dużych skupiskach ludzkich, tym mniejsze jest ryzyko zarażenia. 

Wszelkie dodatkowe informacje będziemy Państwu przekazywali poprzez dziennik 

elektroniczny i stronę www szkoły bądź wychowawców. Proszę na bieżąco zapoznawać się  

z informacjami i przekazywać je swoim dzieciom. 

Prosimy Państwa o pomoc i wsparcie w podejmowanych przez szkołę działaniach. 
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