
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 i zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych. 

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie, 

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy 

 

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. 

Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!  

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym.  

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać 

zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest 

rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie 

komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych 

przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o 

sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wyżej wymienionych wytycznych 

jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam procedury 

postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie będą sukcesywnie umieszczane w 

dzienniku elektronicznym Librus. Bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi na bieżąco i ścisłe ich 

przestrzeganie.  

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach w dniu 01 września 2020 roku 

(wtorek): 

 

KLASY PIERWSZE godzina 9:00 - spotkanie z Dyrekcją, a następnie z wychowawcami w salach 

lekcyjnych. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i tam zostaną skierowani do 

odpowiednich sal. 

  

KLASY DRUGIE godzina 10:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych: 

II B- sala nr 12 - wejście od dziedzińca 

II D - sala nr 3 - wejście główne 

II TP - sala nr AV - wejście główne 

 

II alfa- sala nr 13 - wejście od dziedzińca 

II beta - sala nr 7 - wejście od dziedzińca 

II gamma - sala nr 24- wejście główne 

 

KLASY TRZECIE godzina 11:00 - spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych: 

III B- sala nr 23 - wejście główne 

III D - sala nr 6 - wejście główne 

III TP - sala nr 11 - wejście główne 

 

Do budynku szkoły należy przyjść w maseczce chroniącej usta i nos lub w przyłbicy oraz 

należy zachować dystans społeczny i reżim sanitarny. 

 

W dniu 3 września br. o godz. 17.00 odbędą się ZEBRANIA Z RODZICAMI uczniów klas 

pierwszych. Rodzice wchodzą do szkoły wejściem głównym i tam zostaną skierowani do 

odpowiednich sal, do budynku szkoły należy przyjść w maseczce chroniącej usta i nos lub w przyłbicy 

oraz należy zachować dystans społeczny i reżim sanitarny. 

 

 

        Anita Iskierka 

Dyrektor szkoły 

 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci

