Zasady funkcjonowania szkoły od 9 listopada 2020 roku.
1. Praca w naszej szkole.
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br.
przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych. Oddział przedszkolny w naszej szkole będzie funkcjonował bez
zmian. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych - do 29
listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Przypominamy, że
regulamin pracy zdalnej znajduje się na naszej stronie internetowej i w
ogłoszeniach w dzienniku Librus.
2. Praca oddziału przedszkolnego.
Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.
3. Praca z uczniami niepełnosprawnymi.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe
nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, przewidujemy zorganizowanie
nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów
i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
4. Praca w świetlicy szkolnej.
Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewnieni opiekę w świetlicy szkolnej
dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z
pandemią COVID-19.
Prosimy o zgłoszenie przez dziennik elektroniczny Librus chęci skorzystania z
opieki w świetlicy szkolnej. Informację należy przekazać do poniedziałku,
tj.9.11.2020, do kierownika świetlicy p. Agnieszki Antońskiej , do godziny12.00.
Świetlica szkolna będzie pracowała od godziny 7.30 do godziny 15.30.
5. Obiady w szkole
W związku z pracą stacjonarną oddziału przedszkolnego, świetlicy szkolnej i
przyznanej pomocy w formie gorących posiłków istnieje możliwość skorzystania
ze stołówki szkolnej. Prosimy o zgłoszenie przez dziennik elektroniczny Librus
lub telefonicznie 257923097 chęci skorzystania z obiadów. Informację należy
przekazać do poniedziałku, tj.9.11.2020, do kierownika świetlicy p. Agnieszki
Antońskiej, do godziny12.00. Obiady będą wydawane po Państwa deklaracji, od
12.11.2020r. Dzieci przebywające na terenie szkoły będą mogły jeść obiady w
stołówce szkolnej, natomiast rodzice uczniów korzystających z pomocy w formie
gorących posiłków (CPS) odbierają obiady na wynos w godzinach 11.00-12.00,
zgłaszając się od strony kuchni (prosimy dzwonić- dzwonek przy drzwiach).

