
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Informuję,  że 26 czerwca 2020r.  piątek  odbędzie  się  zakończenie  rocznych zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych. Ze względów epidemiologicznych nie będziemy mogli spotkać się, jak każdego
roku, na uroczystym wspólnym zakończeniu roku. 

Ze względu na reżim sanitarny należy stosować się do zaleceń MEN, MZ i GIS. 
Każdy,  kto  wchodzi  na  teren  szkoły  powinien  posiadać  własną  maseczkę  ochronną  oraz  jest
zobowiązany do dezynfekcji dłoni (płyn do dezynfekcji znajduje się przy drzwiach wejściowych).
Ze  względu  na  przeciwdziałanie,  zapobieganie  i  zwalczanie  COVID-19  nie  wolno  również
gromadzić się na terenie szkoły. Ze względów bezpieczeństwa odbiór świadectw każdej klasy został
podzielony na dwie tury. O podziale dzieci na grupy (kto na którą godzinę przychodzi) decyduje
wychowawca klasy.  Każdy uczeń podchodzi do nauczyciela pojedynczo, a świadectwo (nagrody)
odbiera w rękawiczkach. Obowiązuje dystans społeczny wynoszący ok. 2 m.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych miejsca spotkania wskazane na
zewnątrz będą przeniesione do wskazanych sal.  Prosimy o stosowanie się do przydzielonych
wejść do budynku w celu zachowania bezpieczeństwa.
Uczniowie, którzy nie odbiorą w tym dniu świadectw będą mogli to zrobić w okresie wakacyjnym
w sekretariacie szkoły po uprzedniej informacji telefonicznej tel. 12 651 54 97.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i do zobaczenia.

Z wyrazami szacunku

Renata Bachowska
dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Godziny
8.00- 8.45 5c 6b 4b 1b
9.00-9.45 5b 3b 6c 4a
10.00-10.45 6a 2a 3c 8
11.00-11.45 5a 2b 1c
12.00-12.45 3a
13.00-13.45 1a
14.00-14.45 7

Ogródek ekologa, wejście 
główne do szkoły nr 2/ przy 
złej pogodzie sala 13 drzwi 

wejściowe główne do szkoły

Ogródek ekologa, wejście od 
strony wjazdu bramą na teren 

szkoły/przy złej pogodzie 
sala nr 5 drzwi wejściowe 

przy szatni

Ławki przed szkołą, 
wejście główne nr 1 /przy 

złej pogodzie sala 27 
drzwi przy bibliotece

Plac zabaw namiot 
wejście od strony boiska/ 
przy złej pogodzie sala 

14 drzwi przy placu 
zabaw (huśtawkach)


