
Lublin, 2 września 2020 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE  B.38/20 

 

Szanowni Państwo Wychowawcy! 
 

I. W związku z rygorem sanitarnym, spotkania Wychowawców z Rodzicami w dniach 7 i 8 

września odbędą się z wykorzystaniem Microsoft Teams. Dlatego proszę Państwa o: 

a) konfigurację grupy i zaplanowanie spotkania w kalendarzu zadań na Teams; 

b) zaproszenie Rodziców przez dziennik elektroniczny wraz z mini instrukcją logowania. 

II. Państwa Wychowawców klas proszę o omówienie z rodzicami podczas zebrań następujących 

zagadnień: 

1. Wyłonienie w głosowaniu tajnym jednego reprezentanta do ścisłej Rady Rodziców. 

2. Zaproszenie na spotkanie z dyrekcją szkoły i pedagogami 9 września 2020 r. o godzinie 18.00 

na Microsoft Teams (logowania na konto dziecka). 

3. Zmiany w „obsadzie” nauczycielskich zespołów wychowawczych (o ile się da wyjaśnić 

przyczyny). 

4. Kalendarium roku szkolnego 2020/2021: 

Przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 – 31grudnia 2020 

Oceny semestralne – projekty do 21 grudnia 2020 (przed Świętami Bożego Narodzenia) 

Klasyfikacja I s. - 21 stycznia 2021 

Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2021 

Ferie wiosenne: 1 - 6 kwietnia 2021 

Propozycje ocen końcoworocznych – do 17 maja 2021 

Egzamin klas ósmych – 25,26,27 maja 2021 

Boże Ciało:  3 czerwca 2021 

Oceny końcoworoczne -  11 czerwca 2021 

Klasyfikacja roczna -  17 czerwca 2021 

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 

Przedstawienie propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych i pozyskanie opinii Rodziców: 

1. 2 listopada 2020    

2. 4 stycznia 2021 

3. 5 stycznia 2021 

4. 30 kwietnia 2021 

5. 25 maja 2021 (egzamin OKE z j. polskiego) 

6. 26 maja 2021 (egzamin OKE z matematyki) 

7. 27 maja 2021 (egzamin OKE z j. angielskiego) 

8. 4 czerwca 2021 (piątek po Bożym Ciele) 

 

5. Przedstawienie i uzyskanie akceptacji założeń planów pracy wychowawcy klasy   

ze szczególnym podkreśleniem korelacji z Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły. 

Proszę zobrazować główne kierunki pracy wychowawczej z klasą w związku z zasobami 

zespołów rówieśniczych oraz indywidualnymi i grupowymi potrzebami uczniów. 

Komentarz do Raportu z ewaluacji wewnętrznej 2019/20 – proszę o przedstawienie wniosków. 

6. Informacja o strategii organizacyjnej dotyczącej pomocy pedagogiczno-psychologicznej  

w szkole   tj. - indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych: 

a) uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej – do końca września plik 

dostosowań z poszczególnych przedmiotów zostanie przesłany przez Wychowawców jako załącznik 

do korespondencji w UONET+ W ten sposób Rodzice dziecka zostają zapoznani ze sposobami  

i warunkami pracy dostosowanymi na podstawie zaleceń; uczeń zostaje poinformowany przez 

nauczyciela przedmiotu,  

b) dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – nauczyciele  

i specjaliści we współpracy z rodzicami opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 

(IPET), który powstaje nie później niż 30 dni od daty wpływu orzeczenia do szkoły. 

Uwaga! Prosimy Rodziców o dostarczanie orzeczeń lub opinii do sekretariatu szkoły – zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną – wniosek Rodzica wraz kopią orzeczenia potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez Rodzica. Rodzice proszeni są o skorzystanie ze skrzynki pocztowej w przedsionku 

wejścia głównego do Szkoły.  

 

 



7. Informacja o przyjmowaniu pisemnych skarg i wniosków rodziców/opiekunów prawnych  

w sekretariacie szkoły. Skargi i wnioski będą analizowane i rozpatrywane w oparciu  

o procedurę wewnątrzszkolną. Każda skarga z pominięciem etapów rozwiązania problemu, 

którego dotyczy przekazywana będzie do wyjaśnienia osobom wyszczególnionym  

w procedurze - przypomnienie i pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych 

procedury rozwiązywania problemów w kontakcie z nauczycielem uczącym, wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem, a na ostatnim etapie wewnątrzszkolnym  

z dyrektorem szkoły.  

8. Podziękowania w imieniu dyrekcji Szkoły za wyrozumiałość dla sytuacji logistycznej wokół 

budynku Szkoły i czasowe zamknięcie bramy wjazdowej. 

Uwaga! 

a) zmiana organizacji komunikacji uczniów wokół budynku Szkoły i w jej 

otoczeniu. Plan komunikacji dla uczniów korzystających z placu Radosna Szkoła  

i obiektów Orlika, 

b) porozumienie z UMCS w sprawie umożliwienia krótkiego korzystania przez 

rodziców z parkingu UMCS przy akademikach.  
9. Informacja dla zainteresowanych Rodziców (w zawiązku z licznymi pytaniami): 

Sprawozdanie z inicjatyw wakacyjnych i prac remontowych wykonanych i planowanych                     

w najbliższym czasie wynikających z projektu termomodernizacji, który przewiduje zakończenie prac 

i stosowne odbiory podczas wakacji 2021: 

- wymiana instalacji co. w tym remont wymiennikowni (piony, kaloryfery, instalacja centralna)  

- odwodnienie i izolacja fundamentów i podpiwniczenia; 

- docieplenie i wyprawa elewacji wschodniej. 

Roboty, które prowadzone będą podczas roku szkolnego 2020/21: 

- wykonanie koszy studzienek pod oknami pomieszczeń w podpiwniczeniu i schodów  

do archiwum, wymiennikowni i kuchni; 

- cd. dociepleń i wyprawa elewacji; 

- docieplenie stropów poddasza, pokrycie dachu i obróbki blacharskie; 

- prace związane z instalacją wentylacji mechanicznej na stropie Sali gimnastycznej; 

- wymiana okien w Sali gimnastycznej; 

- wymiana okien w pomieszczeniach najniższej kondygnacji; 

- wymiana pionów wodnych w toaletach i kuchni. 

Niektóre prace wewnątrz budynku będą odbywały się w godzinach popołudniowych oraz w soboty. 

Robotników obowiązuje reżim sanitarny. Pomieszczenia po wykonaniu każdej pracy będą 

dezynfekowane, a w razie potrzeby ozonowane.  

 Inwestycja prowadzona jest przez organ prowadzący Szkołę. Nadzór prowadzi Wydział 

Remontu Budynków Urzędu Miasta Lublin.   

 

WAŻNE! 

10. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. 

U. 2019r., poz. 1078) informujemy, że w szkole zorganizowany jest gabinet 

stomatologiczny oraz gabinet pielęgniarki, w celu zapewnienia opieki stomatologicznej, 

udzielania pomocy pielęgniarki oraz realizacji niektórych programów profilaktyki 

zdrowotnej. Niemniej rodzicom przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa 

w ust.2  Artykułu 7, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy. Godziny pracy 

gabinetu stomatologicznego i pielęgniarki dostępne oraz będą na stronie BIP SP6. Zgodnie  

z Art. 20: Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub 

niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę 

wyraża się przed objęciem ucznia opieką. Dlatego prosimy Państwa Rodziców uczniów 

przewlekle chorych o wyrażenie takiej zgody i przekazanie jej świadczeniodawcom  

tj. pielęgniarce szkolnej i lekarzowi dentyście. 

11. Przypomnienie o zmianie zasad ubezpieczenia uczniów - indywidualne ubezpieczenia dzieci 

są w kompetencjach rodziców/prawnych opiekunów. 

12. PODRĘCZNIKI SZKOLNE 

Wszystkie klasy bezpłatnie korzystają  z podręczników, które jako inwentarz biblioteki szkolnej  

są wypożyczane uczniom. Regulamin korzystania z podręczników szkolnych na stronie Szkoły. 

"ODCIĄŻANIE PLECAKÓW" - w każdej sali dydaktycznej jest miejsce na przechowywanie 

podręczników (praktyczne rozwiązania pozostają w gestii nauczyciela, który dzięki sprawnej 

organizacji i komunikacji z uczniami i rodzicami ustala je, informując przez dziennik 

elektroniczny). 



13. Sprawy bezpieczeństwa uczniów sanitarnego uczniów w świetle Procedur - zarządzenie 

30/2020 dyrektora Szkoły (plik zamieszczony na szkolnej stronie www. i BIP). 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych wniosków Rodziców.   
14. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom wszystkich klas - prosimy Rodziców uczniów 

klas IV-VIII o składanie wniosków podobnie jak w klasach I-III. Uczeń przebywający pod 

opieką Szkoły przed lub po zakończonych zajęciach (choćby na 15 minut) korzysta  

ze świetlicy szkolnej. Wychowawcy klas proszeni są o pozyskanie informacji, którzy 

uczniowie będą pod opieką Szkoły przed lub po zakończonych zajęciach obowiązkowych. 

15. Zmiana stawki opłaty za obiady. Korzystanie przez uczniów z posiłków zgodnie  

z Regulaminem wewnątrzszkolnym (plik na stronie BIP SP6) i planem określonym  

w Procedurach BHP tj., w tym zmiana przedziału czasowego pierwszej przerwy obiadowej tj.: 

I. przerwa 11.35 – 12.00 

16. Informacja o nieplanowaniu wycieczek szkolnych w I semestrze nauki. 

17. Dziennik elektroniczny UONET +  jako sposób dokumentowania wyników nauczania. 

Statut Szkoły zobowiązuję Rodziców do systematycznego monitorowania wyników 

obrazowanych przez nauczycieli w systemie. Przypominamy o zapisach statutowych:  
§ 6. Ust. 3 pkt 11 Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie: 
„11) rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają obowiązek korzystania z dziennika elektronicznego  
w celu monitorowania procesów edukacyjnych podopiecznych.” 

18. W klasach młodszych - deklaracje udziału dziecka w programie korzystania z mleka  

i owoców: PROGRAM DLA SZKÓŁ. 

19. Informacja o rocznym harmonogramie spotkań z Rodzicami na szkolnej stronie www., 

przypomnienie o aktualnościach dla Rodziców w zakładce OGŁOSZENIA. 

 

Niniejszy porządek zagadnień zostanie  zamieszczony na stronie Szkoły w zakładce Rada Rodziców. 

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 
DYREKTOR SZKOŁY 


