
Ogólne zasady funkcjonowania szkoły od 1 września 2021

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych.

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 
na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami 
indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower).

4. Zaleca się,  aby uczniowie  przychodzili  do szkoły  bezpośrednio  przed lekcjami  
(najwcześniej o 8.15 i bezpośrednio udawali się pod wyznaczoną salę .

5. Rodzice maj  obowi zek zaopatrzy  dziecko w maseczki do ą ą ć
zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, poniewa   ż
nie ma mo liwo ci zachowania dystansu.ż ś

6. Zajęcia  pozalekcyjne  organizowane w szkole (przez inne podmioty), nie powinny 
odbywać się w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu.

Zajęcia lekcyjne 

1. Jedna klasa przebywa w  wyznaczonej stałej sali.

Przydział sal w roku szkolnym 2021/2022:

Poziom Sala Klasa
Parter Sala nr 1 V

Sala nr 2 a VIIIa
Sala nr 2b VIIIb
Tzw. przyrodnicza IIIb
Tzw. harcówka IIIa

I piętro Sala nr 3 0a
Sala nr 5 Ia
Sala nr 6 Ib
Sala nr 7 0b

II piętro Sala nr 7 IIb
Sala nr 8 IVb
Sala nr 9 IVa
Sala nr 10 IIa
Sala nr 11 VII
Sala nr 12 VI

2. Lekcje  wychowania  fizycznego  będą  odbywać  się  głównie  na  świeżym powietrzu
(proszę zadbać o właściwe ubranie i obuwie).



Korzystanie ze stołówki  - 
1. Obiady dla klas I-VIII będą wydawane od 13 września 2021r. 
2. Deklaracje korzystania z obiadów wychowawcy przekażą  uczniom. Zwrot deklaracji

do środy 9 września.
3. Harmonogram  korzystania  ze  stołówki  szkolnej  ustalony  będzie  po  zebraniu

deklaracji.

Świetlica

1. Świetlica czynna jest w godzinach 7.15 – 15.00.
2. Ze względu na  ograniczanie kontaktu między klasami i brak możliwości organizacji

świetlicy  w grupach uczniów z danej klasy zaleca się, aby uczniowie, którzy mają
opiekę  w  domu   przychodzili  do  szkoły  bezpośrednio  przed  zajęciami  i  byli
odbierani ze szkoły bezpośrednio po skończonych lekcjach.

3. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.

Dowożenie -  uczniowie będą dowożeni wyłącznie transportem ZGK

Rozkład jazdy autobusów przekazany przez ZGK

Autobus -(pomarańczowy) - kierowca p. Roman Abramowski
wyjazd z Grębkowa - 6:55
Stara Trzcianka - 7:05
Sinołęka - 7:15
Trzebucza - 7:25
Stawiska - 7:35
Grębków - 7:40
Leśnogóra - 7:45
Żarnówka - 7:50
Grębków - 7:55
Kopcie - 8:00
Proszew - 8:05
Polkow Daćbogi - 8:10
Oszczerze - 8:15
Wyszków - 8:20
Pobratymy - 8:25
Podsusze - 8:27
Grębków - 8:30

Autobus Bus (biały) -  kierowca p. Maciej Milewski
Słuchocin - 7:30
Kózki - 7:40
Grębków - 7:45
Jabłonna - 7:50
Grębków - 7:55
Ulaski - 8:05
Grębków - 8:15
Kol. Ziomaki - 8:15
Suchodół - 8:20
Polków Sagały - 8:20
Grębków - 8:30

Przystanki pozostają bez zmian


