PLAN ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 WRZEŚNIA 2020 R /WTOREK/

1. KLASA I – rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, z wychowawcą klasy
oraz dyrektorem szkoły, odbędzie się na sali gimnastycznej o godz. 9.00– tylko
dla klasy I:
 do szkoły może wejść uczeń z jednym z rodziców (na sali zostaną
przygotowane dwa miejsca - dla ucznia i rodzica -

z zachowaniem

bezpiecznej odległości),
 w czasie rozpoczęcia roku uczniowie klasy I zostaną pasowani na ucznia
oraz otrzymają „rogi obfitości” od rodzica,
 rodzic proszony jest o przygotowanie aktualnych numerów telefonów
oraz e-mali w celu założenia konta ucznia w dzienniku elektronicznym,
 uczniowie otrzymają podręczniki i ćwiczenia na cały rok szkolny,
 podręczniki proszę oprawiać w nieprzylepne okładki, podręczniki są
już podpisane ołówkiem – nalepkę z nazwiskiem można przylepić na
wymiennej okładce.
Na terenie placówki obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa
zamieszczone na stronie szkoły oraz przy wejściu do placówki, z wyjątkiem:
uczniowie klas I-III w przestrzeni szkolnej nie mają obowiązku noszenia
maseczek.

PLAN SPOTKAŃ 1 WRZEŚNIA 2020 DLA KLAS II –VIII

1. PLAN SPOTKAŃ KLAS II-III – GODZ. 8.30 - 9.00
 Klasa II – sala nr 22 /parter
 Klasa III a- sala nr 27/ I piętro
 Klasa III b – sala nr 28/ I piętro
2. PLAN SPOTKAŃ KLAS IV-VI –GODZ. 10.00 – 10.30
 Klasa IV – sala nr 40/II piętro
 Klasa V – sala nr 29/ I piętro
 Klasa VI a – sala 27/ I piętro
 Klasa VI b - sala nr 49/ II piętro
3. PLAN SPOTKAŃ KLAS VII-VIII –GODZ. 11.00 – 11.30
 Klasa VII a – sala nr 41
 Klasa VII b- sala 49
 Klasa VIII a – sala nr 29
 Klasa VIII b – sala nr 43
Na terenie placówki obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa
zamieszczone na stronie szkoły oraz przy wejściu do placówki. Uczniowie
klas

IV-VIII

mają

obowiązek

noszenia

maseczek

(jeżeli

są

przeciwwskazania zdrowotne - przyłbica) w przestrzeni szkoły oraz na
boisku szkolnym podczas przerw. Uczniowie mogą zdjąć maseczki po
zajęciu miejsca w klasie.

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
1. Uczniowie klas II –VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia 2 września –
proszę przynieść torby.
2. Obecna klasa II, V, VIII a i VIII b przynosi podręczniki z poprzedniego roku
szkolnego do biblioteki 2 września.
3. Uczniowie, którzy mieli odkupić lub donieść podręczniki z poprzedniego
roku szkolnego 2029/2020 proszeni są o ich przyniesienie do biblioteki.
4. Przypomina się, że:
 podręczniki należy oprawić w nieprzylepne okładki,
 podpisać ołówkiem – nazwisko ucznia (jeżeli nie są podpisane),
 płyta w podręczniku do nauki języka obcego stanowi integralną część
podręcznika (jeżeli się zgubi, należy odkupić podręcznik),
 podręcznik zniszczony (zalany, podarty, zagubiony) należy odkupić .
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