Szanowni Państwo,

od 18 stycznia 2021r. zostaje wznowione nauczanie stacjonarne w klasach 1-3. W związku
z tym przekazuję Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy szkoły:

Plan lekcji obowiązuje umieszczony w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły ( po
powrocie do szkoły uczniów klas IV-VIII będzie obowiązywał poprzedni plan lekcji dla
wszystkich klas).
W szkole będą funkcjonowały dwa oznaczone wejścia:
Wejście główne A przeznaczone dla uczniów z klas I i II.
Wejście służbowe B (od strony parkingu) przeznaczone dla uczniów klas trzecich.
Uczniowie wszystkich klas po wejściu do szkoły udają się do wyznaczonych klas i
przebierają się w swoich klasach.
Klasy pierwsze uczą się na drugim piętrze klasa I a - sala numer 22,
klasa I b - sala numer 24.
Klasy drugie uczą się na pierwszym piętrze, klasa II a - sala numer 14,
klasa II b -sala numer 10.
Klasy trzecie uczą się na trzecim piętrze, klasa III a - sala numer 35,
klasa III b - sala numer 32, klasa III c - sala numer 30.
W klasach I – III zajęcia odbywają się stacjonarnie w godzinach 730 – 1415.
Rodzice przyprowadzają dzieci do wyznaczonych wejść dla klas, w godzinach zgodnych
z harmonogramem (umieszczonym w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły).
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.
Rodzice są zobowiązani wyposażyć dzieci w indywidualną osłonę nosa i ust, które będą
obowiązkowe w przestrzeniach wspólnych w szkole.
Obiady będą wydawane będą w godzinach od 1000 – 1200, w grupach klasowych pod opieką
nauczyciela.
Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy od 715 – do 1630.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej funkcjonuje począwszy od 18 stycznia 2021r.
Gabinet stomatologiczny funkcjonuje począwszy od 18 stycznia 2021r.
Proszę Państwa o zapoznanie się z Procedurami Wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz

Procedurami organizacji pracy szkoły w czasie reżimu sanitarnego w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązującymi od 18
stycznia 2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. w Zamościu, znajdującymi w
poniższym załączniku.

Z poważaniem
Sebastian Plewa

