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Rozpoczęcie  roku  szkolnego  odbędzie  się  1.09  2020r.  roku  o  godz.  8.  30  na  boisku
szkolnym.   Po kilkuminutowym wystąpieniu pani dyrektor Renaty Kowalczyk uczniowie
rozejdą się do wyznaczonych klas wskazanymi wejściami.

Harmonogram wejść uczniów do szkoły z boiska:
• wejście od strony boiska przy małej sali gimnastycznej – klasy 0,1,2,3
• wejście od ogrodu przy altance – klasy 4a, 5a
• wejście przy bibliotece – klasy 4b, 6a
• wejście od strony parkingu – klasy 8b, 7b, 7a,6c
• wejście od strony hali – klasy 6b,7c, 8a.

Każda klasa ma przypisaną pracownię, w której odbywać się będą wszystkie lekcje
 za wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego.

Przydział klas:
0a- klasa nr 10
0b- klasa nr 9
1a- klasa nr 3
1b- klasa nr 1
2a- klasa nr 11
2b- klasa nr 8
3a- klasa nr 4
3b- klasa nr 2
4a- klasa nr 6 przyrodnicza
4b- klasa nr 16 matematyczna
5a - klasa nr 7 biologiczna
6a – klasa nr 19 historyczna
6b- klasa nr 22 język angielski
6c- klasa nr 15 polonistyczna
7a- klasa nr 14 polonistyczna
7b- klasa nr 13 polonistyczna
7c- klasa nr 21 język angielski
8a- klasa nr 20 matematyczna
8b- klasa nr 12 polonistyczna

Od nowego roku szkolnego obowiązuje przestrzeganie procedur w związku  z pandemią
Covid. W autobusie w czasie wejścia do szkoły oraz w czasie przerw obowiązują maseczki
lub przyłbice. Szczególną uwagę należy zwrócić na mycie i dezynfekcję rąk przy wejściu
do każdego pomieszczenia szkoły.
Dla poszczególnych klas wyznaczone są ciągi komunikacyjne. Dla klas 0-4 wyznaczone
jest wejście od strony ogrodu. Dla klas 5-6 wejście od strony parkingu. W czasie pobytu
w szkole  dla uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły. Również
rodzice i inne osoby z zewnątrz mają zakaz przebywania na terenie szkoły. Rodzice klas
młodszych przekazywać będą dzieci opiekunom w szatni.



W związku z wdrażaniem procedur Covid zmianie uległy przerwy.
1. 8.45-8.55
2. 9.40-9.50
3. 10.35-10.50 - obiad klasy 4- 6
4. 11.35-11.50 - obiad klasy 7- 8
5 12.35-12.45 
6 13.30- 13.40
7.14.25-14.30
8 15.15-15.20

Klasy 0 -3 drugie danie zaplanowane jest zgodnie z harmonogramem dnia  uczniów.

Świetlica w godz. 7.00-8.00 mieścić się będzie w stołówce szkolnej.  Z uwagi                      
na bezpieczeństwo  prosimy o korzystanie ze świetlicy tylko uczniów dojeżdżających.

Wszystkich uczniów wraz z rodzicami zapraszamy na mszę św. rozpoczynającą rok
szkolny w niedzielę  30 sierpnia 2020r.  na godz. 12.00 w Kościele pod wezwaniem
św. Marii Magdaleny i św. Klemensa w Sędziejowicach.




