
KOMINIKAT! 

 

Szanowni Państwo! Rodzice i Opiekunowie! Proszę o zapoznanie się  

z poniższymi informacjami i przyprowadzenie dzieci w poniedziałek pod właściwe 

wejścia. Do budynku szkoły dzieci wchodzą bez opiekunów. Dzieci będą opuszczały 

szkołę tymi samymi wejściami. 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiglu informuje, że od poniedziałku uczniowie 

klas I–III rozpoczynają naukę w trybie stacjonarnym w szkole. Informuję Szanownych 

Państwa Rodziców i Opiekunów, że uczniowie będą wchodzili do szkoły w sposób 

rozproszony, jak miało to miejsce przed rozpoczęciem edukacji zdalnej. Wejścia  

do szkoły będą otwierane od godziny 7.40. Z uwagi na zimowe warunki 

atmosferyczne proszę przemyśleć czas, w którym dziecko do szkoły przyjdzie.  

Przypominam, że do szkoły mogą przyjść tylko zdrowe dzieci, które nie wykazują 

objawów jakichkolwiek infekcji! Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów proszę, 

aby przyprowadzali Państwo dzieci do wskazanych niżej wejść.   

                                                                                                               

2. Uczniowie dowożeni do szkoły wraz z opiekunem wchodzą wejściem B (szatnia)  

i pod jego opieką udają się do świetlicy. Uczniowie z klas: 1A, 2B, 1C, 3D wchodzą 

do budynku wejściem „F” (przy placu zabaw), schodzą do szatni i we wskazanych 

przez nauczyciela boksach zostawią wierzchnią odzież i zmienią obuwie, po czym tym 

samym wejściem wewnętrznym przemieszczą się do bloków A i B do wskazanych sal 

lekcyjnych.  Uczniowie z klas: 2C, 1E, wchodzą do budynku wejściem A (elektrycznie 

rozsuwane drzwi), schodzą łącznikiem A do szatni i we wskazanych przez nauczycieli 

boksach zmieniają odzież i obuwie, po czym tym samym wejściem przechodzą do 

wskazanych sal lekcyjnych. Uczniowie z 1D i 3A  również wchodzą wejściem A, po 

czym od razu przemieszczają się na piętro schodami obok pani woźnej i przebierają 

się korzystając z wieszaczków przy świetlicy. Uczniowie z klas 1B i 3E korzystają  

z wejścia C (boisko), przemieszczają się na piętro i przebiorą się we wskazanych, 

aktualnie  niewykorzystywanych salach lekcyjnych. Klasy 2A i 2E wchodzą do szkoły 

wejściem D (boisko) i udają się do szatni zlokalizowanych  przy średniej sali 

gimnastycznej, tam się przebierają i przechodzą do wskazanych sal lekcyjnych.   

Klasy 2D i 3B wchodzą do szkoły wejściem K (wejście od boiska) i korzystają  

z przygotowanych  wcześniej przy salach lekcyjnych wieszaczków. Klasy 3C i 3F 

wchodzą do szkoły wejściem przy dużej sali gimnastycznej od strony schroniska  

i przebierają się przy swoich salach lekcyjnych, korzystając z przygotowanych przy 

salach lekcyjnych wieszaków. 

 

 



3. Ponadto proszę zaopatrzyć dzieci w maseczki. W przestrzeni wspólnej obowiązuje 

nakaz zakrywania ust i nosa. Jeżeli dziecko pokona drogę do szkoły pieszo, to 

maseczka po dotarciu do szkoły będzie zawilgocona i nie będzie skutecznym 

zabezpieczeniem dla dziecka oraz pozostałych członków klasowego zespołu. Proszę 

również o przypomnienie dzieciom o zasadzie „D- D- M” (dystans- dezynfekcja- 

maseczka). 

 

4. W celu wzmocnienia reżimu epidemicznego uczniowie części oddziałów będą 

realizowali zajęcia dydaktyczne w innych segmentach szkoły, w przygotowanych  

w tym celu salach lekcyjnych ( I C- 218, I D- 326, I E- 318; 2B- 118, 2C- 305;  

3A- 001;). Rano dzieci zostaną skierowane we właściwe miejsca przez dyżurujących 

nauczycieli. Ważnym jest, aby dzieci zostały przyprowadzone pod odpowiednie 

wejście. 

 

5. Z uwagi na liczne nowe obostrzenia sanitarno- epidemiczne proszę o przesłanie  

do czwartku do godziny 16.00 do wychowawców klas zgłoszenia uczniów, którzy 

będą korzystali ze świetlicy. Proszę w zgłoszeniu zamieścić godziny przebywania 

dziecka w świetlicy. Z uwagi na wskazane obostrzenia w pierwszej kolejności  

do świetlicy będą kwalifikowane dzieci, których rodzice są pracownikami służby 

zdrowia oraz te, których oboje rodzice pracują. 

 

6. Uczniowie dowożeni będą przyjeżdżali wg harmonogramu sprzed edukacji zdalnej- 

1 poranny kurs.  (Niżej- na stronie 3 znajduje się komunikat).  

 

7.  Na stronie znajdą Państwo także informacje dotyczące obiadów. 


