
Warszawa, dnia 28.08.2020 r. 

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo, 

Rozpoczynamy rok szkolny w niełatwej dla nas wszystkich sytuacji zagrożenia 

epidemicznego. Wiem, że Uczniowie cieszą się z powrotu do rzeczywistości szkolnej.          

W trakcie trwania nauki zdalnej w ubiegłym roku szkolnym docenili zalety nauki stacjonarnej 

u boku nauczyciela. Cieszę się, że tak wielu Uczniów to zauważyło.  

Żeby radość nie trwała krótko, musimy wszyscy odpowiedzialnie zachowywać się na terenie 

obiektu. W związku z tym stworzyliśmy wewnętrzną procedurę organizacji zajęć w LVI LO 

obowiązującą od 1 września 2020 r. opracowaną na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS 

oraz procedur organizacji pracy szkół rekomendowanych przez Biuro Edukacji m.st. 

Warszawy. 

Bardzo proszę Uczniów i Rodziców o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie 

procedurami. Tylko odpowiedzialne zachowanie wszystkich pozwoli zminimalizować 

zagrożenia. Bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie i dostosowanie się do określonych zaleceń. 

Minimalizować ryzyko możemy przez podejmowanie przemyślanych działań, miedzy innymi 

poprzez zastosowanie się do obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły, częstego 

mycia rąk w czasie pobytu w szkole oraz przebywania w wyznaczonych miejscach. 

Bardzo istotnym jest zachowanie dystansu społecznego zgodnie z instrukcjami 

zamieszczonymi w szkole. Dlatego w miejscach wspólnych ciągów komunikacyjnych - hole, 

korytarze, szatnia, gdzie spotykają się grupy uczniów z różnych klas, wprowadziliśmy 

obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. 

Należy często korzystać ze środków dezynfekujących umieszczonych w wielu miejscach w 

szkole, w tym w salach lekcyjnych. Proszę, żeby uczniowie posiadali przy sobie osobiste 

środki dezynfekcji rąk np. w tubce, aby uniknąć dużych grup przy dozownikach płynu 

dezynfekującego. 

Bardzo proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez pracowników 

szkoły. W tym czasie musimy wszyscy wykazać się dużą dozą cierpliwości oraz 

odpowiedzialności. Potrzebna jest dobra współpraca wszystkich szkolnych środowisk - 

Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników szkoły. 

Życzę Wszystkim Zdrowia i dobrego roku szkolnego. Myśli kieruję szczególnie do 

tegorocznych maturzystów, Uczniów klas pierwszych, którzy pierwszy raz przekraczają mury 

naszej szkoły, a przede wszystkim myślę o każdym uczniu jako indywidualności. 

 Życzę Rodzicom dobrej współpracy ze szkołą by szkolna rzeczywistość trwała cały rok i nie 

okazała się tęsknotą za prawdziwą szkołą. Wierzę w odpowiedzialne zachowanie Uczniów, 

by radość, jaką daje szkoła, trwała jak najdłużej. 

                                                                                           Z należnym szacunkiem 

dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie 

 

 

                                                                                                  Beata Żeromska  

 


