
INFORMACJA 

O ORGANIZACJI POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO 

 

 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,  

Drodzy Uczniowie oraz Pedagodzy naszego Progimnazjum! 

Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich w nowym 2020-2021 roku 

szkolnym. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju 

bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującym trybem zachowania się w 

Progimnazjum im. Jana Pawła II. 

Troszcząc się o bezpieczeństwo i zdrowie społeczności szkolnej liczymy na 

współpracę i przestrzeganie ustalonych zasad. Dołóżmy wszelkich starań, aby 

dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur 

szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki przebiegały 

w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze. 

 Życzymy wszystkim dobrego startu w tym roku szkolnym, dużo sukcesów, 

realizacji swoich zamierzeń oraz zdrowia. 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020-2021 

 odbędzie się 1 września według następującego harmonogramu: 

9.00-9.30 – grupy przedszkolne (zerówki) – I Potok (I srautas) – spotykają się z 

Paniami w swoich klasach. Uczniowie wchodzą do szkoły z jednym 

rodzicem/opiekunem przez wejście z lewej strony w końcu budynku 

progimnazjum. Spotkanie potrwa 30 min. 

Po spotkaniu uczniowie wychodzą z terytorium szkolnego przez południową 

bramę. 

10.00-10.45 – uczniowie 1 klas – II Potok ( II srautas) – oraz uczniowie klasy 

specjalnej zbierają się na uroczystość na szkolnym podwórku, a następnie 

kontynuują spotkanie w swoich klasach. Uczniowie wchodzą do szkoły z jednym 



rodzicem/opiekunem przez główne wejście po lewej stronie budynku. Spotkanie 

potrwa 30 min. 

Po spotkaniu uczniowie wychodzą z terytorium szkolnego przez południową 

bramę. 

11.00-11.45 – uczniowie 2-3-4 klas – II Potok (II srautas) – oczekują na swoich 

wychowawców przed budynkiem szkoły. Wychowawca zaprosi uczniów do klasy 

na spotkanie inaugurujące rok szkolny przez główne wejście po lewej stronie 

budynku. W spotkaniu uczestniczą tylko uczniowie. Po spotkaniu wychowawca 

wyprowadzi dzieci ze szkoły. Rodzice oczekują na swoje dzieci przed budynkiem 

szkoły. Spotkanie potrwa 30 min. 

Po spotkaniu uczniowie wychodzą z terytorium szkolnego przez południową 

bramę. 

12.00 -12.45 – uczniowie 5-6 klas – III Potok ( III srautas) – oczekują na swoich 

wychowawców przed budynkiem szkoły. Wychowawca zaprosi uczniów do klasy 

na spotkanie inaugurujące rok szkolny przez główne wejście po prawej stronie 

budynku. W spotkaniu uczestniczą tylko uczniowie. Po spotkaniu wychowawca 

wyprowadzi dzieci ze szkoły. Rodzice oczekują na swoje dzieci przed budynkiem 

szkoły. Spotkanie potrwa 30 min. 

Po spotkaniu uczniowie wychodzą z terytorium szkolnego przez południową 

bramę. 

13.00-13.45 – uczniowie 7-8 klas – III Potok ( III srautas) – oczekują na swoich 

wychowawców przed budynkiem szkoły. Wychowawca zaprosi uczniów do klasy 

na spotkanie inaugurujące rok szkolny przez główne wejście po prawej stronie 

budynku, w spotkaniu uczestniczą tylko uczniowie. Po spotkaniu wychowawca 

wyprowadzi dzieci ze szkoły. Spotkanie potrwa 30 min. 

Do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe. 

 

Organizacja pracy progimnazjum w roku szkolnym 2020-2021 zgodnie 

z rozporządzeniami Ministerstwa Oświaty, Nauki i Zdrowia od 2 

września:  

1. Naukę rozpoczniemy stacjonarnie w budynku Progimnazjum. 

Będzie różniła się od tej sprzed pandemii. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli, pracowników i administracji do budynku szkolnego wchodzą sami 

uczniowie. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci pozostają na podwórku 

szkolnym, nie wchodzą do budynku. 



2. W celu zapewnienia oddzielnych przestrzeni dla uczniów 

poszczególnych klas wszyscy uczniowie zostali podzieleni na trzy potoki (srautai): 

I potok - grupy przedszkolne (zerówki); 

II potok- uczniowie klas 1-4; 

III potok- uczniowie klas 5-8; 

Rotacja uczniów klas 1-8 między pracowniami zostanie ograniczona 

do niezbędnego minimum podczas przerw i lekcji. 

 

3. Zostały wprowadzone zmiany w harmonogramie zajęć i przerw dla 

uczniów klas 1-8. 

 

 Klasy 1-4 

1 lekcja: 8.00-8.45 

Przerwa: 8.45-8.55 

2 lekcja: 8.55-9.40 

Przerwa: 9.40-9.55 

3 lekcja: 9.55-10.40   

Przerwa obiadowa: 10.40-10.55 dla uczniów klas 4C, 3C, 1A, 3B, 1C, 1B 

4 lekcja: 10.55-11.40                          

Przerwa obiadowa: 11.40-11.55 dla uczniów klas 4D, 4A, 2D, 2C, 2A 

5 lekcja: 11.55-12.40                         

Przerwa obiadowa: 12.40-12.55 dla uczniów klas  3D, 2B, 1D, 4B, 3A 

6 lekcja: 12.55-13.40 

Przerwa: 13.40-13.50 

7 lekcja: 13.50-14.35 

 

Klasy 5-8  

1 lekcja: 8.30-9.15 

Przerwa: 9.15-9.25 

2 lekcja: 9.25-10.10 

Przerwa: 10.10-10.25 

3 lekcja: 10.25-11.10                      

Przerwa obiadowa: 11.10-11.25 dla uczniów klas 5  

4 lekcja: 11.25-12.10    

Przerwa obiadowa: 12.10-12.25 dla uczniów klas 6 

5 lekcja: 12.25-13.10                      

Przerwa obiadowa: 13.10-13.25 dla uczniów klas 7, 8  

6 lekcja: 13.25-14.10 

Przerwa: 14.10-14.20 

7 lekcja: 14.20-15.05  

 



1. Zapewniamy opiekę nad dziećmi klas 1-4 w świetlicy od 14.00 do 18.00 

(do 17.00 w piątki i dni przedświąteczne).  

 

2. Świetlica szkolna zorganizowana jest w kilku salach lekcyjnych. 

Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych 

                   ograniczając bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.  

 

3. Pozalekcyjne szkolne kółka dla uczniów klas 1-8 zaczną działać od 1 

października. 

 
4. W przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnia, łazienki) uczniów, 

nauczycieli i pracowników obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic, 

które można zdjąć w sali lub klasie po zajęciu przez uczniów miejsca 

w ławce, przy zachowaniu dystansu społecznego.  

 

5. Sale oraz klasy, w których odbywają się zajęcia, będą systematycznie 

wietrzone, porządkowane i dezynfekowane.  

 

6. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory szkolne i podręczniki, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub 

w plecaku.  

 

7.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą i przynosić do szkoły zbędnych rzeczy.  

8.  Do szkoły może uczęszczać tylko zdrowy uczeń.  

9.  Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą (37,3°C)  nie będą 

dopuszczane do zajęć.  

10.  Do szkoły nie będzie przyjmowane dziecko, którego domownik 

odbywa kwarantannę. Rodzic/ opiekun dziecka ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez 

domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, ze względu 

na odpowiedzialność na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia 

osób trzecich.  

11.  Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych 

przedmiotów.  

12.  Wprowadza się do odwołania zakaz przebywania na terenie szkoły 

rodziców/opiekunów i osób trzecich.  



13.  W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka 

gorączka, kaszel itd.) i może zarażać inne dzieci, zostanie ono 

umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez 

rodzica/opiekuna. Szkoła zapewni opiekę w czasie przebywania ucznia 

w izolatorium.  

14.  W progimnazjum obowiązuje noszenie maseczek zgodnie z 

rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty, Nauki i Zdrowia oraz 

dyrektora administracji Samorządu m. Wilna.  

15.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dla dzieci z 

młodszych klas pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami  

przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie 

ograniczone do niezbędnego minimum.  

16.  Rodzic/ opiekun przebywający na terenie progimnazjum w sytuacji 

wyjątkowej ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz 

zdezynfekować ręce przed wejściem.  

Osoby postronne wchodzące do szkoły powinny zarejestrować się w 

dzienniku u dyżurnego. 

17.  Rodzic zgłasza odbiór dziecka wyznaczonemu wychowawcy 

klasowemu na telefon i oczekuje na przyprowadzenie go przez 

pracownika progimnazjum na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego 

miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum 

kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.  

18.  Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym 

przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony 

pracownik szkoły.  

19.  Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi 

wychowawca, nauczyciel, kierownik sekretariatu, wicedyrektor lub 

dyrektor przez kontakt mailowy, telefoniczny lub przez dziennik 

elektroniczny.  

 

20.  Uczeń klasy 5-8 po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do 

wyznaczonego wyjścia w celu opuszczenia progimnazjum.  

 

 24. Biblioteka pracuje według ustalonego harmonogramu pracy 

                     z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz 

                     kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych       

                     powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki             

                     szkolnej. 

 



Wszelkie pytania prosimy kierować pisemnie pod następujące adresy: 

 

Dyrektor progimnazjum - Janina Wysocka 

direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

Wicedyrektor- Sabina Naruniec (kurator klas 5-6 oraz klasy specjalnej)         

pavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

Wicedyrektor- Grażyna Basłyk ( kurator klas 7-8)  

pavaduotojas1@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

Wicedyrektor- Irena Szostak (kurator grup zerowych, klas 1-4)   

pavaduotojas3@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

 Wicedyrektor do spraw gospodarczych- Barbara Kołoszewska  

ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

Kierownik sekretariatu- Krystyna Korolowa  

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt 

 

Prosimy o wyrozumiałość. Pamiętajmy wszyscy o przestrzeganiu 

wymienionych procedur dla ogólnego dobra i wspólnego bezpieczeństwa. 

Z poważaniem dyrektor Janina Wysocka 
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