
 
 

 
 

o ogólne procedury Covid-19 dot. uczniów, 
o zasady współpracy szkoły z Rodzicami, 
o organizację roku szkolnego, 
o informacje pedagoga szkolnego, 
o dane teleadresowe szkoły, 
o godziny pracy sekretariatu, 
o numer konta Rady Rodziców. 

 
Ogólne procedury Covid-19 dot. uczniów: 

 
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez 

objawów infekcji dróg oddechowych, którego 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych. 

2. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować 
ręce. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia 
objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, 
w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan 
podgorączkowy lub gorączkę, odizolowuje 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice 
zobowiązani są  do odebrania ucznia ze szkoły w 
trybie pilnym. 

4. Na terenie szkoły/ szkolnym korytarzu 
obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.  Nakaz 
ten nie obowiązuje podczas zajęć lekcyjnych, 
chyba, że Dyrektor postanowi inaczej.  

 
Zasady współpracy szkoły z Rodzicami: 
 

• Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
maja prawo do informacji o postępach dziecka  w 
nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni 
utrzymywać systematyczny kontakt z 
wychowawcą klasy i nauczycielami. 

• Rodzice maja prawo zgłaszania uwag  i 
propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, 
uczestniczyć  
w działalności Rady Rodziców oraz 
współorganizować z wychowawcą imprezy 
klasowe, wycieczki itp. 

• Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni 
informować wychowawcę i/lub nauczycieli o 
trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych 
chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej 
lub materialnej. 

• Rodzice powinni również informować 
wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu 
przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez 
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub inne 
instytucje, mogące mieć wpływ na proces 
dydaktyczny i wychowawczy dziecka. 

• Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w 
zaplanowanych w każdym roku szkolnym 
zebraniach klasowych. 

• Formy kontaktów rodziców ze szkołą: 
zaplanowane zebrania, konsultacje, zebrania 
wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 
indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem 
szkolnym, nauczycielami, wychowawcą, 
kontakty telefoniczne z dyrekcją, pedagogiem 
szkolnym, nauczycielami, wychowawcą. 

• W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu 
rodzice są zobowiązani do osobistego 
powiadomienia wychowawcy o przekazaniu 
obowiązków opiekuńczych nad dzieckiem innej 
osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze 
szkoła). 

• Rodzic powinien osobiście pisać 
usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając 
przyczyny nieobecności dziecka. 

 
 
 

Organizacja roku szkolnego: 
 

Kalendarz wynikający z rozporządzenia MEN: 
 
✓ 23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna 
✓ 18.01-31.01.2021 Ferie zimowe 
✓ 01-06.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna 
✓ 30.04.2021 Zakończenie roku szkolnego w kl. III 
✓ 04 – 20.05.2021 Egzaminy maturalne 
✓ 25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego 

 
Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych:  14.10, 12-13.11, 04-06.05, 04.06 
 

 
Spotkania z rodzicami: 

 
✓ 03.09.2020 spotkanie z wychowawcami, 17.30 
✓ 14.12.2020 konsultacje, godz. 17.30-18.30 
✓ 01.04.2021 konsultacje, godz. 17.30-18.30 
✓ 09.06.2021 Konsultacje, godz. 17.30-18.30 

 
Rodzice mogą się umawiać na indywidualne 

rozmowy z nauczycielem po uzgodnieniu 
terminu. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Harmonogram imprez szkolnych 
 

✓ 01.09.2020 Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 
✓ 01 -17.09.2020 81-rocznica wybuchu II WŚ 
✓ 30.09.2020 Wybory Samorządu Uczniowskiego 
✓ 14.10.2020 Dzień Edukacji  Narodowej 
✓ 16.10.2020 Dzień Papieża Jana Pawła II 
✓ 12.11.2020 Narodowe Święto Niepodległości 
✓ 03.12.2020 Międzynarodowy Dzień Osób   
Niepełnosprawnych 
✓ 07.12.2020 Mikołajki 
✓ 10.12.2020 Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka 
✓ marzec/kwiecień 2020 Dzień Przedsiębiorczości 
✓ 25.02.2021 Drzwi Otwarte LO 
✓ kwiecień 2021 Światowy Dzień Ziemi 
✓ 30.04.2021 Zakończenie szkoły kl. III  
✓ 07.05.2021  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
maja 
✓ 10.05.2021 Święto Europy 
✓ 11.05.2021 Konkurs Matematyczny im. T. Knysza 
✓ 27.05.2021 Dzień Samorządu Terytorialnego 
✓ 01.06.2021 Dzień Dziecka 
✓ 25.06.2021 Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 

 
Informacje pedagoga szkolnego: 

 
Szkoła oferuje wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne.  Korzystanie z niego jest dobrowolne i 
nieodpłatne. 

Jest ono udzielane w formie: 
✓ zajęć rozwijających uzdolnienia, 
✓ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
✓ zajęć specjalistycznych: korekcyjno-

kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 
✓ innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
✓ zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia 
I zawodu (głównie klasy III), 

✓ porad i konsultacji. 
 
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej  udzielają 
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
(pedagog szkolny). Postępowanie w  przypadku 
stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną zostało opisane w 
dokumencie „System pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wspierania uczniów”, dostępnym na 
stronie internetowej szkoły. 
 

 
 
 
 

 
Dane teleadresowe szkoły: 

 
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego 

ul. Ks. F. Duszy 7 
47-303 Krapkowice 
Tel./fax 774663202 

zskilinski@powiatkrapkowicki.pl 
http://lo.krapkowice.pl 

e-szkoła: 
https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatkrapkowicki 

dostęp mobilny: aplikacja Lekcja+  
 

Godziny pracy sekretariatu: 
poniedziałek - piątek 7.00-15.00 

 
Numer konta Rady Rodziców: 

81 8884 0004 2001 0000 0332 0001 
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 

 
Uwaga! Wszystkie podane w informatorze terminy 

mogą ulegać zmianie. O zmianach będziemy 
informować na stronie internetowej szkoły. 

 

http://lo.krapkowice.pl/
https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatkrapkowicki

