Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
sale 1 września 2021
Klasy 1-3
Godzina 9.00
Klasa
1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
3c

Sala
10
6
13
12
Świetlica
Jadalnia
14
15

Wychowawca
A. Szymańska
K. Bajołek
J. Iwat
J. Witulska
A. Kostyra
K. Polczyk
M. Krzywdzińska
M. Świętoń

 wszyscy przebywający na terenie szkolnym zobowiązani są do zachowania
reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka, zachowanie bezpiecznego
dystansu, przy wejściu do szkoły dezynfekcja rąk, ewentualnie włożenie
rękawiczek),
 z uwagi na sytuację epidemiologiczną rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie
się bez udziału rodziców, którzy mogą oczekiwać na dzieci na terenie
przyszkolnym,
 wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą udać
z wychowawcą i dziećmi do sal (przestrzegając reżimu sanitarnego:
obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zachowanie
bezpiecznego dystansu).
Klasy 1-3 wchodzą do szkoły tylnym wejściem i udają się do wyznaczonych sal
lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Rodzice nie wchodzą do szkoły,
z wyjątkiem rodziców uczniów klas 1 ( Procedury szkolne, Wytyczne MEN i GIS)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22
sale 1 września 2021
Klasy 4-8
Godzina 9.15 – wejście głównym wejściem
4a
4b
4c
5a
5b
6a
6b
7a
7b
7c
8a
8b
8c

18
24
22
49
20
50
21
Sala Gimnastyczna 2
51
47
Sala Gimnastyczna 1
Antresola
48

G. Sumera-Nowak
D. Koppens
M. Górska
M. Michno
A. Gruszkowska
M. Książek
T. Wrona
S. Ziarko
K. Stachnik
D. Kołodziej
M. Pytko
K. Hausner - Bill
K. Superata- Rola

 wszyscy przebywający na terenie 0szkolnym zobowiązani są do zachowania
reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka, zachowanie bezpiecznego
dystansu, przy wejściu do szkoły dezynfekcja rąk, ewentualnie włożenie
rękawiczek),
 z uwagi na sytuację epidemiologiczną rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie
się bez udziału rodziców, którzy mogą oczekiwać na dzieci na terenie
przyszkolnym,
 wyjątek stanowią rodzice uczniów klas pierwszych, którzy mogą udać
z wychowawcą i dziećmi do sal (przestrzegając reżimu sanitarnego:
obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk lub rękawiczki, zachowanie
bezpiecznego dystansu).
Klasy 4-8 wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się do wyznaczonych
sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Rodzice nie wchodzą do szkoły,
z wyjątkiem rodziców uczniów klas 1 (Procedury szkolne, Wytyczne MEN i GIS)

