Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020r.
W szkole planowane są spotkania organizacyjne tylko z wychowawcami klas.
Spotkania zaczynają się o godz. 7:45 trwają do godz. 9:15.
Uczniowie klas I przychodzą do szkoły z jednym rodzicem.
Rodzice obowiązkowo zakładają: maseczki osłaniające usta i nos i jednorazowe
rękawiczki ochronne.
5. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zachowanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa podczas wspólnego spotkania w szkole, a zwłaszcza o zachowanie
dystansu 1,5 m.
6. W Małej Szkole klasy A wchodzą wejściem głównym, klasy B – wejściem od strony
podwórka.
7. W Dużej Szkole klasy A wchodzą wejściem głównym, klasy B i C – wejściem
od strony boiska.
8. Wychowawcy podają podczas spotkania wszelkie informacje związane z pracą szkoły
i obowiązującymi w roku szkolnym 2020/2021 wewnątrzszkolnymi procedurami
bezpieczeństwa.
9. Uczniowie otrzymują cały komplet podręczników – proszę o zapewnienie dzieciom
plecaków lub teczek na książki.
10. Dzieci dojeżdżające zobowiązane są mieć założone w autobusie maseczki osłaniające
twarz.
11. Po wejściu do budynku szkolnego uczniowie kierują się bezpośrednio
do wyznaczonych sal:
1.
2.
3.
4.

Mała szkoła
klasa Ia – sala nr 2
klasa II – sala nr 9
klasa IIIa- sala nr 7
Duża szkoła
klasa IVa – sala nr 30
klasa Va – sala nr 9
klasa VIa – sala nr 4
klasa VIIa – sala nr 6
klasa VIIIa – sala nr 32

klasa Ib – sala nr 6
klasa IIb – sala nr 5
klasa IIIb – sala nr 3
klasa IVb – sala nr 26
klasa VIb – sala nr 28
klasa VIIb – sala nr 8
klasa VIIIb – sala nr 10

klasa VIc- sala nr 5

12. Składy osobowe klas I pozostają takie same jak w przedszkolu, w oddziale 0.
13. Godziny kursów autobusu szkolnego:
DOWOZY
KURS nr I
KURS nr II
miejscowość
godzina
miejscowość
Łagoszów Wielki I
7.19
Borów
Łagoszów Wielki II
7.21
Jakubów
Łagoszów Wielki III
7.23
Drożów
Dobromil
7.27
Drożyna
Przesieczna
7.32
ul. Ogrodowa, Radwanice
ul. Ogrodowa, Radwanice 7.35
Lipin
Uczniowie zostaną dowiezieni do szkoły na godz. 7.40

godzina
7.12
7.15
7.20
7.24
7.29
7.35

ODWOZY
1 września 2020r.
 Szkoła – godz. 9:15
 Przedszkole oddział 0 – godz. 13:30
 Informacja o stałych kursach będzie podana w późniejszym terminie.
Wszystkie informacje związane z organizacją pracy szkoły i przedszkola będą sukcesywnie
umieszczanie na stronie internetowej placówki w zakładkach SZKOŁA i PRZEDSZKOLE.
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu
Bogusława Niemasz

