ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
INFORMACJE WSTĘPNE – WAŻNE!
1. Od 01 września br. rodzice i opiekunowie uczniów klas II – VIII nie wchodzą
z dziećmi do budynku szkoły i nie oczekują na dzieci po skończonych lekcjach
w budynku szkoły.
2. Rodzice i dzieci z klas I wchodzą na małą salę gimnastyczną od strony parkingu i tam
oczekują na wychowawcę, który zabiera dzieci do sali 10 min. przed rozpoczęciem
lekcji.
3. Każda klasa w naszej szkole ma przydzieloną salę lekcyjną, czyli uczniowie nie będą
przechodzili na lekcje do poszczególnych sal, ale wszystkie lekcje (poza informatyką
i WF) będą mieli w jednej sali, która będzie ich stałą salą lekcyjną.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły 3 wejściami:
 wejściem od strony parkingu na małą salę gimnastyczną klasy I;
 wejściem głównym i od strony parkingu klasy II, III, IV i V;
 wejściem od strony placu zabaw klasy VI, VII, VIII
5. W przestrzeni publicznej - wejście do szkoły, korytarze, toalety - wszyscy uczniowie
i pracownicy muszą zakrywać usta i nos (obowiązuje maseczka lub przyłbica).
6. Przy wejściu do szkoły każdy wchodzący obowiązkowo dezynfekuje ręce.
7. Uczniowie klas II – VIII, po wejściu do szkoły, od razu udają się do wyznaczonej
sali; nie gromadzą się na schodach i korytarzach.
Wejście do sal będzie możliwe dopiero o godz. 7.45, dlatego nie jest wskazane
wcześniejsze przyjście do szkoły (poza uczniami korzystającymi ze świetlicy).
8. Do odwołania uczniowie nie korzystają z szatni. Wejście od strony szatni będzie
zamknięte.
9. Podczas lekcji uczniowie mogą mieć maseczki lub przyłbice (rekomendujemy
przyłbice).
10. Każde wyjście z sali (do toalety, na wyznaczoną przerwę na świeżym powietrzu,
na obiad, po skończonych lekcjach) zobowiązuje ucznia do założenia maseczki
lub przyłbicy.
11. Uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się w przestrzeni publicznej przed
i po lekcjach, a także na przerwach.
12. Uczniowie mają możliwość skorzystania z obiadów na wyznaczonych przerwach
zgodnie z harmonogramem i zaleceniami nauczycieli dyżurujących.

