Zał.1
Rodzice uczniów klas pierwszych odprowadzają dzieci do przestrzeni wspólnej szkoły–ATRIUM „D” wejście bramą segment D (obok parkingu). Przy
wejściu należy zachowad dystans 1,5m od innych rodziców i pracowników szkoły, przestrzegając wszelkich środków ostrożności
(m.in. osłona ust i nosa). Rodzice uczniów/opiekunowie nie wchodzą na teren szatni.
Poniedziałek
7.45 – 12.15

1A
1B

7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 religia
7.45 – 12.15
9.55 – 10.40 j.ang

1D







Środa
7.45 – 12.15
8.55 – 9.40 j.ang
7.45 – 12.15
10.50 – 11.35 j.ang
7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 religia

Czwartek
7.45 – 11.20
8.55 – 9.40 j.ang
7.45 – 11.20
7.45 – 11.20

Piątek
7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 religia
7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 j.ang
7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 j.ang

Klasy 1a, 1b, 1d rozpoczynają lekcje o godzinie 7.45.
Uczniowie z wymienionych klas, którzy uczęszczają do świetlicy porannej w godzinach 7.00 – 7.40 po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni
udają się do wskazanej świetlicy – D1 – 1a, 1c, D2 – 1b,1e, D3 – 1d. Bramki w segmencie D otwierane są o godzinie 6.55, zamykane o 9.00.
Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy porannej przychodzą do szkoły o godzinie 7.40, po zdezynfekowaniu rąk na terenie szatni pod
opieką wychowawcy klasy, przechodzą do sali lekcyjnej.
Uczniowie, którzy odbierani są bezpośrednio po lekcjach , zostaną odprowadzani przez wychowawcę klasy do wyjścia atrium „D”. Pozostali idą
z wychowawcą do wskazanej świetlicy D1 – 1a, D2 – 1b, D3 – 1d. Bramki w segmencie D otwierane są w godzinach 11.20, 12.20
Uczniowie, którzy odbierani są po obiedzie , zostaną odprowadzani przez wychowawcę świetlicy do wyjścia atrium „D” o godzinach
Obiad
12.00
13.00
13.45



Wtorek
7.45 – 11.20
9.55 – 10.40 religia
7.45 – 12.15
8.55 – 9.40 religia
7.45 – 12.15
10.50 – 11.35 religia

Godzina odbioru
12.30
13.30
14.30

Rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka w tej godzinie.
Rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 A,B,D odbierają dzieci we wskazanym miejscu w atrium „D” o deklarowanych przez rodziców dniach
i godzinach, (tab.1).
Tab.1
1A
1B
1D



14.40
14.50
15.00

GODZINY ODBIORU DZIECI
15.40
15.50
16.00

16.45 - 17.00
16.45 - 17.00
16.45 - 17.00

W sytuacjach wyjątkowych, uczeo może wyjśd ze szkoły po informacji rodzica, w uzgodnieniu z wychowawcą klasy /wychowawcą świetlicy
w wyznaczonej godzinie wyjściem głównym szkoły (portiernia).










Klasy 1c, 1e rozpoczynają lekcję według planu.
Uczniowie z wymienionych klas, którzy uczęszczają do świetlicy porannej, przychodzą do szkoły wejściem ATRIUM „D”
w przedziale czasowym 7.00 – 9.00.
Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy porannej, przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem lekcji , po zdezynfekowaniu rąk na
terenie szatni pod opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela rozpoczynającego pierwszą lekcję przechodzą do sali lekcyjnej.
Uczniowie, którzy nie chodzą do porannej świetlicy, a korzystają ze stołówki szkolnej, przychodzą do szkoły 10.40 – 10.50 i kierują się do
świetlicy swojej klasy. Rodzic ucznia zobowiązany do poinformowania wychowawcy świetlicy, że na czas obiadu dziecko będzie dołączało do
grupy świetlicowej.
Uczniowie klasy 1c i 1e , którzy czekają na lekcje w świetlicy, przyprowadzani są do sali lekcyjnej przez wychowawcę świetlicy.
Uczniowie, którzy odbierani są bezpośrednio po lekcjach, zostaną odprowadzani przez wychowawcę klasy do wyjścia ATRIUM „D” . Pozostali idą
z wychowawcą do wskazanej świetlicy D1 – 1c, D2 – 1e
Rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 c, 1 e odbierają dzieci we wskazanym miejscu w atrium „D” w deklarowanych przez rodziców dniach
i godzinach (tab.2).

Tab.2
1C
1E


GODZINY ODBIORU DZIECI
16.15
16.45 – 17.00
16.15
16.45 – 17.00

W sytuacjach wyjątkowych, uczeo może wyjśd ze szkoły po informacji rodzica, w uzgodnieniu z wychowawcą klasy /wychowawcą świetlicy
w wyznaczonej godzinie wyjściem głównym szkoły (portiernia).

