
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W PSP W BEZRZECZU 

 

KLASY 1 I GRUPY 0 

Klasa 1a i 1b godzina 9:00 sala gimnastyczna 

Klasa 1c i 1d godzina 10:00 sala gimnastyczna 

Grupa 0a i 0b godzina 11:00 sala gimnastyczna 

Klasa 0c i 0d i PP godzina 12:30 sala gimnastyczna 

Plan apelu:  

1. Krótkie spotkanie z dyrekcja szkoły. 

a. Z dzieckiem może przyjść tylko jeden rodzin/opiekun. 

b. Rodzic/opiekun musi mieć zakryte usta i nos maseczką/przyłbicą. 

c. Rodzic/opiekun musi zdezynfekować ręce przed wejściem na salę. 

d. Wejście na salę odbywa się drzwiami bocznymi (wejście przez bramę od strony śmietników). 

e. Na sali gimnastycznej będzie jedno wspólne miejsce siedzące dla rodzica/opiekuna  

i dziecka/ucznia. 

2. Spotkanie z wychowawcami 

a. Wszystkie ważne informacje ze spotkania zostaną przekazane rodzicom również poprzez pocztę 

email, stronę www szkoły lub dziennik elektroniczny. 

b. Opieka w świetlicy szkolnej i grupach „0” zapewniona jest od godziny 7:00. 

 

KLASY 2-8 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO MAJĄ W NASTĘPUJĄCYCH SALACH: 

2a sala nr 119 godzina 9:15 wejście od boiska szkolnego 

2b sala nr 120 godzina 9:00 wejście od boiska szkolnego  

2c sala nr 120 godzina 10:00 wejście od boiska szkolnego  

3a sala nr 123 godzina 9:30 wejście od boiska szkolnego  

3b sala nr 1 godzina 9:15 wejście od ul. Górnej 

3c sala nr 20 godzina 9:15 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

3d sala nr 1 godzina 10:15 wejście od ul. Górnej 

4a sala nr 21 godzina 9:00 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

4b sala nr 21 godzina 10:00 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

4c sala nr 20 godzina 10:15 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

5a sala nr 28 godzina 9:30 wejście od ul. Górnej 

5b sala nr 28 godzina 10:30 wejście od ul. Górnej 

6a sala nr 22 godzina 9:30 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

6b sala nr 22 godzina 10:30 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

6c sala nr 23 godzina 9:45 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 

6d sala nr 23 godzina 10:45 wejście od strony trybun sali gimnastycznej 



7a sala nr 24 godzina 9:00 wejście od ul. Górnej 

7b sala nr 25 godzina 09:45 wejście od ul. Górnej 

7c sala nr 26 godzina 10:00 wejście od ul. Górnej 

7d sala nr 106 godzina 09:00 wejście od ul. Szkolnej 

8a sala nr 8 godzina 10:45 wejście od ul. Górnej 

8b sala nr 3 godzina 11:00 wejście od ul. Górnej 

8c sala nr 7 godzina 11:15 wejście od ul. Górnej 

 

Uczniowie klas 2-8 przychodzą na spotkania z wychowawcami bez rodziców/prawnych opiekunów.  

Wszystkie ważne informacje ze spotkania zostaną przekazane rodzicom również poprzez pocztę email, stronę www 

szkoły lub dziennik elektroniczny. 

Zaleca się używania maseczek/przyłbic podczas przemieszczania się po szkole. Dezynfekcja rąk dla klas starszych 

obowiązkowa przed wejściem do szkoły. 

Nie gromadzimy się na korytarzu, od razu udajemy się do wyznaczonych sal. 

Nauczyciele bez wychowawstwa pomagają wychowawcą w pilnowaniu porządku. 

 

 

 

 


