
ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/21 W 

ZWIĄZKU 

Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19  

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni uczniów I LO w Zielonej Górze, 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w celu zmniejszenia zagrożeo  

wynikających z pandemii zmieniamy sposób kontaktowania się z Rodzicami                                         

i Opiekunami prawnymi uczniów: 

 Załatwianie spraw bieżących powinno byd poprzedzone telefonem                         

do szkoły lub mailem na adres: liceum@jedynka.zgora.pl w celu 

umówienia się lub przygotowania odpowiednich dokumentów : 

 

-68 452 31 31- sekretariat,  

-68 452 31 30 -dyrektor szkoły,  

-68452 31 29 -zastępcy dyrektora,  

-68 542 31 26- pokój nauczycielski, 

- 68 452 31 27- nauczyciele wf,   

-68-452 31 21- intendentka, obiady,  

-452 31 23 – biblioteka szkolna,  

-68 451 08 99- Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  

 

 

 Na terenie szkoły obowiązują rygory sanitarne: zasłanianie ust i nosa, 

dezynfekcja rąk. 

 

 Z wychowawcą, nauczycielem,  dyrektorem szkoły,  można 

kontaktowad  

 się na bieżąco poprzez dziennik internetowy, maila na adres szkoły lub 

maila chmurowego wpisując: imię.nazwisko@jedynka.zgora.pl  

 

 Harmonogram spotkao w bieżącym roku szkolnym: 

Data/ godzina  klasy Rodzaj spotkania miejsce 
29 września 
wtorek  
Godz. 16.00 

 
 
Klasy: I A, I E 

Informacyjne, 
inaugurujące 
wybór trójek 

Sala gimnastyczna-                 
z dyr. szkoły 
wg podanego na 
drzwiach szkoły 
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Godz. 17.00 Klasy: I B, I C,                      
I D 

klasowych harmonogramu                           
z wychowawcami 

6 października 
wtorek 
Godz. 17.00 
Godz. 18.00 
 
 

 
 
Klasy II i III 
Spotkanie 
Prezydium 
Rady 
Rodziców 
(jeden rodzic 
z każdej klasy) 
 

Informacyjne, 
inaugurujące 
 
Wybór 
przewodniczącego 
rady rodziców 

wg podanego na 
drzwiach szkoły 
harmonogramu -                          
z wychowawcami 
 
świetlica szkolna 

3 listopada  
wtorek 
Godz. 17.00 
 

 
 
Klasy I, II, III 

Spotkania 
indywidualne  

 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele – 
harmonogram sal 
wywieszony w szkole 

  1 grudnia  
wtorek 
Godz. 17.00 
 
 
Godz. 17.00 
 

 
 
Klasy III 
 
 
Klasy I i II 

 
 
Spotkanie z 
dyrektorem 
(matura 2021) 
Spotkania 
indywidualne 

 
 
 
Sala gimnastyczna 
 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele – 
harmonogram sal 
wywieszony w szkole 

12 stycznia 
wtorek 
Godz. 17.00 
 
 
Godz. 17.30 
 
 
 
 

 
 
Klasy I, II, III 
 
 
Spotkanie 
Prezydium 
Rady 
Rodziców 
(jeden rodzic 
z każdej klasy) 
 

Spotkania 
indywidualne  

 
 
Wychowawcy, 
nauczyciele – 
harmonogram sal 
wywieszony w szkole 
 
świetlica szkolna 

2 marca  
Wtorek 
Godz. 16.00 
Godz. 17.00 

 
 
Klasy I 
Klasy II 

Spotkania 
podsumowujące                  

wg podanego na 
drzwiach szkoły 
harmonogramu                           
z wychowawcami 



Godz. 18.00 Klasy III 
 

13 kwietnia  
Wtorek 
 
Godz. 17.00 
Godz. 18.00 

 
 
 
Klasy I, II, III 
Spotkanie 
Prezydium 
Rady 
Rodziców 
(jeden rodzic 
z każdej klasy) 
 

Spotkania 
indywidualne  

Wychowawcy, 
nauczyciele – 
harmonogram sal 
wywieszony w szkole 
 
świetlica szkolna 

8 czerwca  
Wtorek 
Godz. 17.00 
Godz. 18.00 
 

 
 
Klasy I i II 
Spotkanie 
Prezydium 
Rady 
Rodziców 
(jeden rodzic 
z każdej klasy) 
 

Spotkanie 
podsumowujące                  

wg podanego na 
drzwiach szkoły 
harmonogramu                           
z wychowawcami 
świetlica szkolna 

 

 Wszelkie dokumenty szkolne wymagające konsultacji rodziców, będą 

przesyłane rodzicom/opiekunom prawnym  na dziennik internetowy;                   

tą samą drogą oczekujemy na uwagi, lub prosimy o zgłoszenie ich                            

do przedstawicieli klas wchodzących w skład Prezydium Rady 

Rodziców. 

 Prosimy Paostwa o zapoznanie się z komunikatem dyrektora  

zamieszczonym na stronie szkoły: „Organizacja i zasady pracy I LO w 

Zielonej Górze w czasie epidemii (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS 

dla publicznych szkół) obowiązującymi od 1 09. 2020 r. 

 W zależności od sytuacji epidemiologicznej zasady kontaktów                                             

z rodzicami mogą się zmienid, o czym zostaniecie Paostwo 

powiadomieni komunikatem na stronie szkoły oraz wiadomością przez 

dziennik internetowy. 

 

Dyrektor I LO w Zielonej Górze Ewa Habich  


