
Szanowni Państwo! Uczniowie!

Zgodnie z zapowiedzią pragniemy dziś podać szczegóły dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego
2020/2021  w  dniu  1  września  2020  r.  W  tym  roku  wyjątkowo  ze  względu  na  sytuację
zrezygnowaliśmy  z  uroczystości  na  boisku  szkolnym.  Uczniowie  rozpoczną  rok  szkolny
spotkaniem z wychowawcą w wyznaczonej sali. Aby uniknąć gromadzenia się uczniów w jednym
miejscu, będą oni wpuszczani na teren szkoły kilkoma wejściami, przy których oczekiwać na nich
będą  wychowawcy.  Ze  względu  na  wytyczne  sanitarne  spotkania  te  odbędą  się  bez  udziału
rodziców/opiekunów.  Uczniowie  zaś  zobowiązani  są  przestrzegać  ogólnych  zasad  higieny
– zdezynfekowanie (umycie rąk) po wejściu do budynku, zakrywanie ust podczas kichania\kaszlu
oraz  unikanie  dotykania  oczu,  nosa  i  ust.  Osoby  posiadające  objawy  mogące  wskazywać
na infekcję dróg oddechowych,  w tym  w  szczególności gorączkę, kaszel, prosimy o pozostanie
w domu.  Podczas  spotkań  z  wychowawcą  omówione  zostaną  podstawowe  kwestie  związane
z bezpiecznym funkcjonowaniem szkoły. 

Rozpoczęcie roku szkolnego - harmonogram
Wejście przy Sali gimnastycznej

(od strony boiska):
8:45 – oddział przedszkolny (zerówka)
8:55 – klasa IIISP 

Wejście przy Sali 27SP
(od strony boiska)

8:45 – klasa 1a
8:55 – klasa 2a

Wejście przy Szatni SP:
8:45 – klasa 4A
8:55 – klasa 5A

Wejście przy scenie:
8:45 – klasa 7A
8:55 – klasa 7B

Wejście przy dawnym gimnazjum:
8:45 – klasa 6A
8:55 – klasa 8A

Wejścia zostaną odpowiednio oznaczone, aby ułatwić dostanie się na teren szkoły. Po spotkaniu
wychowawcy odprowadzą uczniów do wyjść.
Prosimy  nie  korzystać  z  dotychczasowego  wejścia  głównego  –  jest  ono  przeznaczone  dla
pracowników szkoły i  ewentualnych interesantów po uprzednim umówieniu się. Przy sprawach,
które nie wymagają osobistego kontaktu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Przydział sal obowiązujący przez cały rok szkolny:
Lp. Klasa Wychowawca Przydzielona sala

lekcyjna
1. 0a I.Górska 19
2. 1a K.Wojciechowska 30
3. 2a K.Pater 29
4. 3a K.Bernacka 28
5. 4a M.Jędrusiak 10SP
6. 5a B.Kaja 11SP
7. 6a V.Majorkowska 06G
8. 7a B.Filut 12SP
9. 7b E.Turowska 13SP
10. . 8a D.Acosta 14G

Kolejne  informacje  dotyczące  funkcjonowania  placówki  publikowane  będą  jutro  i  w  kolejnych
dniach.  Do  Państwa dyspozycji  pozostają  wychowawcy,  którzy  również  będą  się  z  Państwem
kontaktować za pośrednictwem e-dziennika.
Życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia.

Dyrekcja SP6 w Malborku


