
Drodzy Rodzice! 

1. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przedstawiamy Państwu główne założenia pracy 
naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021. To będzie inny rok szkolny. Będziemy 
przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów i wychowanków oraz 
pracowników szkoły. W tym celu przygotowaliśmy odpowiednie procedury ochrony 
przed zakażeniem koronawirusem, które są dostępne w korespondencji mailowej – 
kujawiaczki1@wp.pl, e-dziennika Librus, oraz na naszej stronie internetowej. 
Będziemy doskonalić swoje umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy na 
odległość. Mamy świadomość strat edukacyjnych, jakie ponieśli nasi uczniowie i 
wychowankowie w czasie ich wielomiesięcznej nieobecności w szkole i przedszkolu. 
Dlatego zwłaszcza w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego będziemy 
nadrabiać zaległości edukacyjne i utrwalać zdobytą już wiedzę. Służą temu poza 
standardowymi zajęciami z poszczególnych przedmiotów zajęcia pozalekcyjne, w tym 
projekty edukacyjne w ramach kształcenia zintegrowanego, j.polskiego, matematyki, 
j.angielskiego, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, zajęcia z rytmiki, taneczne 
oraz oferta zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Niezależnie od 
tego zapraszamy wszystkich uczniów, wychowanków oraz rodziców, babcie i 
dziadków do udziału w projekcie „Przez kulturę do świata”. 

 
2. Nasza praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza będzie się koncentrować wokół 

ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawowych kierunków 
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 
 

1) Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 
pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

2) Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z 
technologii cyfrowych. 

3) Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 
postaw i respektowanie norm społecznych. 

 

3. Zajęcia pozalekcyjne – pozaszkolne. 

Dzięki aktywności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES”, nasi 
uczniowie i wychowankowie oraz dorośli, mogą brać udział w codziennych 
bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, organizowanych na terenie boiska szkolnego 
oraz w szkole – Projekt Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - „Przez kulturę do świata”: 
 

Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce 

Taniec ludowy 

p. Jolanta Siwek 

Sobota 11.00-13.00 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

Tańce nowoczesne 

p. Ryszard Cyran 

Wtorek 16.30-17.30 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

mailto:kujawiaczki1@wp.pl


Teatr 

p. Zbigniew Rudecki 

Czwartek 17.00-19.00 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

Zajęcia wokalne 

p. Izabela Jakubiak 

Środa 16.00-18.00 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

Szachy 

p.Paweł Buczkowski 

Poniedziałek 16.00-18.00 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

Bębny - djembe 

p.Andrzej Szymczak 

Sobota 11.00 -13.00 Budynek Zespołu 

Szkół  

w Marzeninie 

Siatkówka plażowa 

Ks.Adrian 

Zimnowłocki/Alan Piechol 

p.Sławomir Wolniak 

Poniedziałek 

Czwartek 

16.00-20.00 Boisko szkolne 

Koszykówka 

p.Sławomir Wolniak 

Wtorek 

Piątek 

16.00-20.00 Boisko szkolne 

Piłka nożna 

Ks.Adrian 

Zimnowłocki/Alan Piechol 

Środa 

Sobota 

16.00-20.00 

12.00-18.00 

Boisko szkolne 

Nordic Walking 

p. Ryszard Cyran 

Środa 17.00-19.00 Kompleks leśny 

Nicenia-Sięganów 

 

            Uwaga!  
            W zajęciach projektu „Przez kulturę do świata” mogą brać udział osoby dorosłe      
            (rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, wujowie) 
 

4. W najbliższych dniach otrzymacie Państwo informacje od wychowawców 
poszczególnych klas i oddziałów przedszkolnych, dotyczące terminu i formy zebrań 
klasowych. W trakcie zebrań otrzymacie Państwo informacje dotyczące celów pracy 
wychowawczej, planów tych działań na cały rok szkolny. Zostaniecie Państwo 
zapoznani z zasadami oceniania postępów uczniów. Bardzo ważnym celem tych 
zebrań będzie wybór nowych przedstawicieli do rady rodziców w naszej szkole.  
Wychowawcy klas będą Państwa prosić o przekazanie numeru telefonu w celu 
szybkiego kontaktu ze szkołą. 

5. Wysokość składek na radę rodziców i ubezpieczenie NNW dzieci, zostanie ustalona 
przez wybrane władze Rady Rodziców. 

6. W roku szkolnym 2020/2021 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
planuje się w terminach: 02.11.2020 r., 04.01.2021 r., 05.01.2021 r., 30.04.2021 r., 
04.06.2021 r. 

7. Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. 
8. Ferie zimowe – 01.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 
9. Wiosenna przerwa świąteczna – 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r. 
10. Egzamin ósmoklasisty – 25.05.2021 r. – 27.05.2021 r. 
11. Zakończenie roku szkolnego – 25.06.2021 r. 
12. Nie planujemy uroczystości szkolnych w tradycyjnej formie. Będziemy wykorzystywać 

prezentacje multimedialne, nagrania audio i video, wystawy, galerie, szkolne radio.  
13. Biblioteka szkolna będzie pracować zgodnie z przyjętym harmonogramem, w którym 

każda klasa ma ustalony termin wypożyczeń. W bibliotece szkolnej obowiązują 



ustalone w czasie pandemii procedury, dostępne w poczcie e-dziennika i na stronie 
internetowej szkoły.  

14. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z przyjętym harmonogramem i regulaminem, 
dostosowanym do okoliczności związanych z pandemią. W świetlicy szkolnej 
obowiązują ustalone w czasie pandemii procedury, dostępne w poczcie e-dziennika i 
na stronie internetowej szkoły 

15. Wszyscy uczniowie zostali wyposażenie w podręczniki szkolne i ćwiczenia. 
Wychowankowie przedszkola, zgodnie z wcześniejszą informacją zostana wyposażeni 
w podręczniki po zebraniu środków finansowych.  

16. Uczniowie mają przydzielone szafki ubraniowe i otrzymali kluczyki do nich. 
17. Zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami, uczniowie spędzają przerwy 

międzylekcyjne w ramach klas pod opieką nauczycieli. Częstą formą komunikacji w 
szkole jest i będzie szkolne radio. 

18. W dniu 26.09.2020 r. od godz. 9.00, będziemy uczestniczyć w VI edycji „Dnia 
Promocji”. W bieżącym roku „Biegniemy dla kultury”.Program imprezy: 

 biegi przełajowe na 5 dystansach oraz marsz Nordic Walking.  

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Marzeninie przygotują tradycyjne 
potrawy – „Co jedli nasi dziadkowie”  

 strażacy z OSP w Marzeninie przygotują pokaz sprzętu gaśniczego – „Będę 
strażakiem” 

 uczestnikami naszych zmagań sportowych i kulturalnych będą również 
wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli – „Jestem taki 
jak Ty” 

 będziemy obserwować zmagania sportowców w ramach piłki plażowej, piłki 
nożnej i koszykówki 

 amatorzy szachów będą mogli wziąć udział w partii rozgrywanej na 
szachownicy plenerowej (16 m2) 

 występy wokalne - „Śpiewać każdy może” 

 etiudy teatralne – „Każdy może zostać aktorem” 

 tańce integracyjne – „Taniec łagodzi obyczaje” 

 sekcja bębniarzy – „Bębnienie na przebudzenie” 
19. W związku z trwającymi pracami drogowymi w Pruszkowie, proszę Państwa o 

wnikliwą obserwację aktywności swoich dzieci. Otrzymujemy informacje o 
niebezpiecznych dla zdrowia zabawach niektórych uczniów na terenie budowy drogi. 

20. Bardzo prosimy Drogich Rodziców, o dobrą współpracę ze szkołą i przedszkolem. 
Bardzo istotna jest konsekwencja w stosowaniu się do zasad jakie w szkole zostały 
przyjęte. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga od nas nowych umiejętności, 
cierpliwości, wyrozumiałości, powściągliwości. Za wszelką pomoc bardzo Państwu 
dziękujemy! 

 
 
                                                                                                 Dyrekcja Zespołu Szkół w Marzeninie 


