
Radom, 28 sierpnia 2020 r. 
 

 
Zarządzenie nr 25 / 2020 

 

Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Sportowymi w Radomiu 

 
w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 
poz. 1386), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 
2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych 

odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 9:00 przed budynkiem szkoły lub 
(przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) w hali sportowej. 
 

§ 2 
 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, 
uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się z wychowawcami w salach 
lekcyjnych według indywidualnego dla każdej klasy harmonogramu. 
Harmonogram stanowi załącznik (nr 1) do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3 
 

W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego (dotyczącej klas pierwszych) 
oraz w spotkaniach z wychowawcami (dotyczących klas drugich i trzecich) 
udział może wziąć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 



sugerujących chorobę zakaźną. Oprócz uczniów do udziału w uroczystości lub 
do udziału w spotkaniach z wychowawcami uprawnieni są wyłącznie 
wychowawcy klas, dyrektor i wicedyrektor szkoły, a także uczniowie 
wchodzący w skład pocztu sztandarowego wraz z opiekunem oraz inne osoby 
wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

§ 4 
 

Wymienione w § 3 osoby nie mogą wziąć udziału w uroczystości, jeżeli 
przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych albo same objęte są kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

§ 5 
 

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (klasy pierwsze) oraz na 
spotkania z wychowawcami (klasy drugie i trzecie) należy przyjść 
o wyznaczonym czasie, zachowując bezpieczną odległość, a po wejściu do 
szkoły skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Obowiązuje strój galowy oraz 
osłona ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Wychowawcy klas oraz inni 
pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły dbają o to, by nie tworzyły się 
grupy uczniów przed, w trakcie i po uroczystości lub spotkaniach. 

 
§ 6 

 
Jeżeli uczeń lub inna osoba biorąca udział w uroczystości rozpoczęcia 

roku szkolnego lub w spotkaniach z wychowawcami przejawiają niepokojące 
objawy choroby, wychowawca klasy informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, 
który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy 
choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 
bezpiecznej odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły 
informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia także pogotowie ratunkowe. 

 
§ 7 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 25 / 2020 
z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 
Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 

Data Godzina Klasa Wychowawca Miejsce spotkania 
1 września 

2020 r.  
9:00 1A Jolanta 

Kwiecień 
Hala sportowa 
Sala 203 

1B Małgorzata 
Węglewska 

Hala sportowa 
Sala 205 

10:00 
 

2Ag Halina 
Kopyt 

Sala 212 

2A Bibiana 
Tomczyńska 

Sala 107 

2B Anna 
Ostrowska 

Sala 111 

3A Beata 
Orłowska 

Sala 207 

 


