Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i rodziców
zrezygnowaliśmy z organizacji uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego 2021/2022
1 września zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami klas.
Do szkoły może przyjść uczeń/ rodzic/ pracownik tylko zdrowy, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
Dot. uczniów klas II- VIII
Uczniowie spotykać się będą z wychowawcami ( bez udziału rodziców) w wyznaczonych dla klasy salach .
Uczniowie do szkól wchodzą wejściem głównym odp. w każdej szkole ( b. pasywny, Budzów 108, szkoła filialna)
Dot. uczniów klas I
Uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem zapraszamy na spotkania z wychowawcą do sal gimnastycznych
- ucz. kl. I w Budzowie do sali gimnastycznej przy budynku byłego gimnazjum- wejście od strony parku
- ucz. kl. I szkoły filialnej w Grodziszczu do Sali gimnastycznej – wejście od strony frontowej
Uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym w trakcie wsiadania do autobusu i przejazdu obowiązują środki ochrony: muszą
posiadać obowiązkowo założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.
Uczniowie, którzy dojeżdżają we własnym zakresie , przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach.
Świetlica 1.09. 2021 r. przyjmować będzie uczniów kl. I- III ( tylko obojga rodziców pracujących – na podstawie wypełnionej
karty zapisu) - dojazd we własnym zakresie jeśli dziecko korzysta ze świetlicy w godzinach innych niż godziny kursów
autobusów szkolnych
-w Budzowie w budynku pasywnym , świetlica w dn. 1.09. czynna do godz. od 7.00 do 8.00 , po spotkaniach z wychowawcą
świetlica czynna od 10.30 do 15.30
- w szkole filialnej - świetlica w dn. 1.09. czynna do godz. od 7.30 do 10.30 , po spotkaniach z wychowawcą świetlica czynna od
13.15 do 14.30 ( odbiór dziecka we własnym zakresie )
1.Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach.

2.Dezynfekują ręce lub w razie przeciwskazań myją race wodą i mydłem.
3. Mają mierzoną temperaturę ( na podstawie zgody z ubiegłego roku ) przez pracowania szkoły.
Pierwszoklasiści i ich rodzice mają mierzoną temperaturę przy wejściu na salę -po ustnym wyrażaniu
zgody.
4. Udają się do klasy wskazanej przez nauczyciela/ pracownika szkoły.
Nie należy grupować się na placu szkolnym.
Uczeń przynosi ze sobą notatnik i długopis.
Szanowni Państwo o bezpieczeństwo musimy zadbać wszyscy. Proszę o przestrzeganie obowiązujących
procedur, zasad i regulaminów.
Plan rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2021r.
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