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Szanowni Rodzice Uczniów 

 

 

 

W związku z trwającą epidemią od 1 września 2020 r. nastąpią istotne zmiany 

w funkcjonowaniu Szkoły.  

Klasy 1-3 rozpoczynają lekcje w innych godzinach, niż klasy 4-8. Rodzice przyprowadzający 

i odbierający dzieci nie wchodzą na teren szkoły (wyjątek zebrania, rozpoczęcie roku klas 1). 

Do godziny 8.00 wejście do budynku szkoły przez salę gimnastyczną, od godziny 8.00 

do zamknięcia szkoły 16.15 wejście od boiska.  

Rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/z Świetlicy zgłaszają się u pracownika 

obsługi przy wejściu do szkoły od strony boiska i tam oczekują na odbiór dziecka. 

W razie konieczności załatwienia sprawy w sekretariacie Zespołu, prosimy o wizytę 

w godzinach nie kolidujących z przerwami międzylekcyjnymi. 

 Uczniowie kończący lekcje są odprowadzani do Świetlicy i poza teren szkoły przez 

nauczyciela, który miał z nimi ostatnią godzinę zajęć/zajęcia pozalekcyjne. 

 Proszę by na terenie Szkoły w przestrzeniach wspólnych uczniowie korzystali z maseczek 

ochronnych. 

Rodzice i osoby postronne wchodzące na teren Zespołu zobowiązane są do zachowania 

dystansu społecznego, stosowania maseczek ochronnych/przyłbic. 

Wszystkie osoby/rodzice/uczniowie wchodzący na teren Zespołu zobowiązani 

są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. 

Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod opieką nauczyciela, z którym mieli 

wcześniej lekcję. 

 

Klasy 1-3 rozpoczynają pierwszą lekcję od godziny 7.45, plan lekcji: 

1. 7.45 - 8.30 

    

2. 8.40 – 9.25 

    

3. 9,40 – 10,25 

    

4. 10,35 - 11,20 

    

5. 11,40 – 12,25 
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6. 12,35 - 13,20 

    

Klasy 4-8: 

1. 8,00 -   8,45 

    

2.  8.55 –  9.40 

    

3.   10.00 - 10.45 

    

4.   10.55 - 11.40 

    

5. 12.00 - 12.45 

    

6.  12.55 - 13.40 

    

7.  13.50- 14.35 

    

8.  14.45 - 15.30 

 

Jednocześnie informuję, iż jesteście Państwo zobowiązani zapoznać się z procedurami 

i zasadami dotyczącymi pracy szkoły oraz przestrzegać ich zapisów. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor ZSP w Niepruszewie 

Joanna Christop 

 
 


