HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU
SZKOLNEGO 2020/2021
Godzina 8.15 - Msza Święta w Kościele
Godzina 9.20 – spotkanie z wychowawcami wg harmonogramu:
SZKOŁA:
klasa
I
II
III a
III b
IV
V

wychowawca
Edyta Muniak
Katarzyna Kurczab
Bożena Krawczyk
Anna Ślósarz
Przemysław
Włodarczyk
Izabela Magiera

sala
2
1
9
s. świetlicowa
3

wejście
1
1
1
1
1

9

3

(nowa część
góra)

VI a

Joanna Ralska-Lenart

10

2

(sala plastyczna
dawna 7)

VI b

Małgorzata Matlak

8

3

(nowa część
góra)

VII a
VII b

Weronika Woźniczka
Bożena Głąb

VIII

Janina Lejda

5
sala fizycznochemiczna 7
4

2
3
2

Wejścia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego:
Nr 1 – wejście główne do szkoły
Nr 2 – wejście nowe w części administracyjnej
Nr 3 – wejście na nową część szkoły (dawny sklepik)
Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować dłonie.
Rodzice towarzyszący dzieciom młodszym proszeni są o nie wchodzenie do budynku
szkoły – wychowawcy klas I-III wyjdą po dzieci przed szkołę.

PRZEDSZKOLE:

GRUPA
„0” 6-, 5- latki

WYCHOWAWCA
Dorota Buszko

„Kotki” 5-, 4- latki

Beata Dudzik

„Tygryski”
4-, 3- latki

Urszula Pułtorak

„Misie”
3-, 2,5- latki

Ewa Jania

SALA
sala 6
(w szkole)

WEJŚCIE
wejście nr 5 do
szkoły boczne, od
strony boiska
sala 2
wejście nr 6
przedszkole
przeciwpożarowe
przedszkole
sala gimnastyczna wejście nr 4 od
- szkoła
strony sali
gimnastycznej
sala gimnastyczna wejście nr 4 od
- szkoła
strony sali
gimnastycznej

Osoby dorosłe wchodzące na teren przedszkola i szkoły proszone są o zachowanie dystansu
społecznego, osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
Dzieci do lat 6 nie dezynfekują rąk.
Prosimy, aby na uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego dziecku towarzyszył tylko 1
rodzic/opiekun, bez dodatkowych dzieci/osób towarzyszących.
Jeżeli dziecko pozostaje w tym dniu w przedszkolu należy zgłosić to do poniedziałku 31.08 do
sekretariatu.
Listy dzieci przedszkolnych z podziałem na grupy zostaną wywieszone na drzwiach
przeciwpożarowych przedszkola.

