
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ W REPKACH

1 września 2020 r. (wtorek)

8.00 – msza święta

Po mszy świętej odbędą się spotkania uczniów  klas IV-VIII z wychowawcami w

wyznaczonych salach. Rodzice pozostają na zewnątrz. Uczniowie szkoły podstawowej

wchodzą wejściem od strony parkingu. Przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekujemy

bądź myjemy ręce w łazience wodą z mydłem. Przy wejściu nie tłoczymy się, pamiętamy o

zachowaniu bezpiecznej odległości. Wychowawcy nie rozpoczną spotkania, dopóki wszyscy

uczniowie danej klasy nie pojawią się w wyznaczonych salachJ.

Uczniowie klas I-III spotkają się ze swymi wychowawcami i ich rodzicami (1 rodzic z

dzieckiem) w  hali sportowej, po czym wychowawcy odprowadzą dzieci do wyznaczonych sal

lekcyjnych.

Wejście do hali sportowej dla klas I-III będzie się odbywało od strony ul. Osiedlowej według

następującego harmonogramu:

 8:45  klasa I

9:00 klasa II

9:15   klasa IIIa

9.30  klasa IIIb

Przypominamy o konieczności zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania

bezpiecznej odległości.
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PRZYDZIAŁ SAL NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO:

KLASA WYCHOWAWCA SALA

I p. Urszula Sosna W budynku przedszkola

naprzeciwko sali 5 latków

II p. Mariola Iwańska 1

IIIA p. Bożena Adamczuk 7

IIIB p. Jolanta Kowalczyk 8

IV p. Anna Bogusz 3

V p. Iwona Toczyska 101

VI p. Marzena Wierzbicka 104

VIIA p. Zofia Bombiak 105

VIIB p. Urszula Terlikowska 4

VIII p. Barbara Flazińska 103

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, iż zaplanowaliśmy spotkania informacyjne,

 na których omówimy obowiązujące procedury bezpieczeństwa oraz organizację pracy szkoły

w czasie pandemii. Spotkania odbędą się na hali sportowej w następujących terminach:

KLASA I – 27 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 16.00

KLASA II -28 sierpnia 2020 (piątek)  godz. 16.00

KLASA IIIA i IIIB- 28 sierpnia (piątek) godz. 17. 00

RODZICE WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA 28 sierpnia 2020 (piątek)  godz. 18.00.

Spotkanie dla klasy IV odbędzie się w poniedziałek 31sierpnia 2020r.  o godz. 16.00. Na

spotkanie zapraszamy jednego Rodzica z dzieckiem.

Spotkania dla rodziców klas V-VIII odbędą się w pierwszym tygodniu września. O terminach

poinformujemy wkrótce.
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Przypominam o konieczności zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania

bezpiecznej odległości.

                                                                                                                                         Dyrektor

Zespołu Szkół w Repkach
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