
Komunikat ! 

Zapraszam dzisiaj- 31 sierpnia 2020r.  na godz. 18.00 do kościoła parafialnego w Siedliskach na Mszę 
św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego uczniom i pracownikom szkoły w dniu 1 
września zostały wyznaczone godziny, w czasie których uczniowie poszczególnych klas będą się 
spotykać z wychowawcami.  

W związku z tym jeszcze raz  podaję harmonogram : 

Klasa Wychowawca Godzina Wejście Sala 

,,0” młodsza 

grupa 

p. Dorota Pierz 10.30 W razie deszczu 

wejście od sali 

gimnastycznej 

Górny 

dziedziniec, a w 

razie deszczu 

sala 

gimnastyczna 

,,0”starsza 

grupa 

p. Agnieszka 

Cetnarowska 

10.30 W razie deszczu 

wejście od sali 

gimnastycznej 

Górny 

dziedziniec, a w 

razie deszczu 

sala 

gimnastyczna 

I p. Agnieszka 

Ciepielowska 

9.00 Wejście od sali 

gimnastycznej 

sala 

gimnastyczna 

II a p. Marzanna 

Gawron 

9.00 Wejście główne sala nr 8 

II b p. Danuta Mendala 9.15 Wejście główne Sala nr 1 

(była sala zabaw) 

III  p. Jadwiga 

Rózycka 

9.30 Wejście główne Sala nr 10 

IV p. Elżbieta Opałka 9.45 Wejście główne Sala nr 11 (przy 

sklepiku) 

V a p. Ewa 

Ustjanowska 

10.00 Wejście główne Sala nr 4 

V b p. Halina 

Piotrowska 

9.30 Wejście od Sali 

gimnastycznej 

Sala nr 12 



VI  p. Lidia Borczyk 8.15 Wejście główne Sala nr 14 

VII a p. Małgorzata 

Kwiek 

10.15  Wejście główne Sala nr 7 

VII b p. Barbara Sajdak 8.30 Wejście główne Sala nr 3 

(komputerowa) 

VIII p. Waldemar 

Siwek 

8.30 Wejście od sali 

gimnastycznej 

Sala nr 9 

 

Do szkoły będą mogli wejść tylko uczniowie w maseczkach ( ściągając je w pomieszczeniach 
klasowych). Rodzice oczekujący na dzieci muszą pozostać przed budynkiem szkoły. Wyjątek 
stanowią rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz rodzice uczniów klasy I. 

Uczniowie , którzy przybędą do szkoły muszą zachować pomiędzy sobą 1,5 m dystansu 
społecznego, nie mogą się grupować. Powinni mieć zasłonięte usta i nos. Przy wejściu do 
budynku musza obowiązkowo zdezynfekować dłonie. Dotyczy to również rodziców dzieci z klasy 
I oraz z oddziałów przedszkolnych. Po zakończeniu spotkania z  wychowawcą uczniowie bez 
zbędnej zwłoki opuszczają- zachowując odpowiedni odstęp- budynek szkoły. 

1 września na pierwszych lekcjach wychowawczych uczniowie otrzymają  zestawy 
podręczników.   

 Lucyna Jamka  

dyrektor szkoły 

 


