Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2020 (wtorek)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych wg poniższego harmonogramu.
Na teren szkoły wchodzą TYLKO uczniowie. Rodziców prosimy o ewentualne oczekiwanie na dzieci na zewnątrz.
Klasa
godzina
Wejście i wyjście wejściem głównym. Uczniowie zostaną zaproszeni do szkoły przez wychowawców kilka minut
przed rozpoczęciem spotkania. Prosimy oczekiwad przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego.
2a – sala 04
9.00
2b – świetlica
2c – sala 07
9.15
3a – sala 06
3b – sala 08
9.30
5a – sala 05
Wejście i wyjście wejściem bocznym (schodki obok podjazdu dla niepełnosprawnych, wejście do szkoły obok sali
08).Wchodzimy najwcześniej 15 minut przed spotkaniem. Na piętra wchodzimy i schodzimy schodami obok sali 08.
6a – sala 110
9.00
6b – sala 210
6c – sala 107
8b - sala 109
6d – sala 108
9.30
7a – sala 106
7b - sala 104
7c – sala 210
10.00
8a – sala 209
8c – sala 109
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klasy czwarte – 4a, 4b rozpoczęcie roku szkolnego godz. 10.00, sala gimnastyczna. Wejście od strony parkingu.
Uczniom mogą towarzyszyd rodzice lub opiekunowie.
Klasy pierwsze - 1a, 1b, 1c rozpoczęcie roku szkolnego godz. 11.00, sala gimnastyczna. Wejście od strony parkingu.
Uczniom mogą towarzyszyd rodzice lub opiekunowie.
Uczniowie klas pierwszych i czwartych wraz z rodzicami lub opiekunami zajmują miejsca w wyznaczonych miejscach.
ZAPISY DO ŚWIETLICY: W bieżącym roku szkolnym ze świetlicy mogą korzystad wyłącznie uczniowie klas 1-3,
których rodzice pracują. Pozostali uczniowie będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.
Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie wychowawcy klasy w dniu 1 września wypełnionej karty zapisu
wraz z podpisanym oświadczeniem o zatrudnieniu.
Formularz zapisu dziecka oraz oświadczenie o zatrudnieniu do pobrania w zakładce Dokumenty tutaj
RODZICE PODCZAS POBYTU NA TERENIE SZKOŁY OBOWIĄZKOWO ZAKRYWAJĄ USTA I NOS (MASECZKI).
PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI I DEZYNFEKCJĘ RĄK PRZED WEJŚCIEM DO SZKOŁY.

