
Powrót uczniów klas I - III do szkoły 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie, którzy nie mają objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Do szkoły mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych. 

Pozostali rodzice doprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych.  

3. W dalszym ciągu obowiązuje zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych 

szkoły, natomiast w salach lekcyjnych tylko wtedy, gdy nie ma możliwości 

zachowania dystansu.   

4. Uczniowie będą mieli lekcje w wyznaczonych salach, a przerwy będą spędzali 

tylko w wyznaczonych sektorach pod opieką jednego nauczyciela.  

 klasa I a – sala bez zmian, zmienione zostało miejsce, w którym znajduje się 

szatnia (piętro SP, przy gabinecie logopedycznym) 

 klasy I b – sala bez zmian, zmienione zostało miejsce, w którym znajduje się 

szatnia (naprzeciw swojej sali) 

 klasa II a – sala i szatnia bez zmian, 

 klasa II b – sala i szatnia bez zmian,  

 klasa III a – sala oraz szatnia będzie znajdowała się na terenie gimnazjum (parter 

sala nr 108) 

 klasa III b – sala oraz szatnia będzie znajdowała się na terenie gimnazjum (piętro 

sala nr 209) 

5. Świetlica szkolna będzie czynna od godz. 7.00 do 15.30- jednak zachęcamy 

Państwa, aby korzystały z niej tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić 

opieki w domu. 

6.  Uczniowie będą wchodzili i wychodzili ze szkoły wyznaczonymi wejściami, tj.: 

I a - wejście główne od ul. Szkolnej, 

I b – wejście do łącznika przy sali gimnastycznej, 

II a - wejście do łącznika przy sali gimnastycznej, 

II b - wejście główne od ul. Szkolnej, 

III a - wejście do gimnazjum, 

III b - wejście do gimnazjum.  

7. Prosimy, aby rodzice natychmiast informowali wychowawców klas o przypadkach 

gdy dziecko przebywa w kwarantannie lub izolacji spowodowanej koronawirusem. 

8. W przypadku zmiany numeru telefonu prosimy poinformować wychowawców 

klas.  

 

 

                                  Do zobaczenia  
 


