Zmiany
Czas trwania lekcji i przerw
od 14.09.2020r.
rok szkolny 2020/2021
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy
Plan lekcji – oddziały 0-3
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice
Przez wzgląd na pandemię koronawirusa oraz zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 działalność
naszej placówki podlega cały czas modyfikacjom. Na bieżąco monitorujemy pracę szkoły, dokonujemy
zmian organizacyjnych i dostosowujemy do zaistniałej sytuacji. Cały czas zmieniamy i doskonalimy
system pracy, by zachować bezpieczeństwo i reżim sanitarny.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie harmonogramu czasu pracy w placówce:
Oddziały 0- rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 7:45, 7.45- 16:00 (świetlica do 16:30)
Klasy I oraz 3a, 3b – rozpoczęcie zajęć o godz. 8:00
Przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 9:00
Koniec 4 lekcji- 11:35
Koniec 5 lekcji- 12:30
Koniec 6 lekcji- 13:25
Klasy II -rozpoczęcie zajęć o godz. 8:10
Przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 9:00
Koniec 4 lekcji- 11:45
Koniec 5 lekcji- 12:40
Koniec 6 lekcji- 13:35
Klasy III C, D oraz 1E -rozpoczęcie zajęć o godz. 7:50
Przerwa śniadaniowa trwa 15 minut od godz. 9:00
Koniec 4 lekcji- 11:25
Koniec 5 lekcji- 12:20
Koniec 6 lekcji- 13:15
Lekcje j. angielskiego i religii odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na Librusie.
Przerwy między zajęciami regulują wychowawcy klas w zależności od organizacyjnego czasu pracy na
zajęciach i sytuacji epidemicznej na boisku szkolnym.
Godzina obiadu będzie uzależniona od ilości dzieci, informację przekażą wychowawcy klas.

Prosimy o punktualne przychodzenie do szkoły z zachowaniem wszelkich procedur
bezpieczeństwa.
Dyrekcja Szkoły

Zmiany
Czas trwania lekcji i przerw
od 14.09.2020r.
rok szkolny 2020/2021
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich
w Opalenicy
Plan lekcji – klasy 4-8
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice
Przez wzgląd na pandemię koronawirusa oraz zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 działalność
naszej placówki podlega cały czas modyfikacjom. Na bieżąco monitorujemy pracę szkoły, dokonujemy
zmian organizacyjnych i dostosowujemy do zaistniałej sytuacji. Cały czas doskonalimy system pracy, by
zachować bezpieczeństwo i reżim sanitarny. Zmiana wynika ze skrócenia przerwy obiadowej z 30 minut
do 20 minut.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie harmonogramu czasu pracy w placówce:

Lekcje

Przerwy

1.

8:00 – 8:45

8:45 – 8:55 (10 min.)

2.

8:55 – 9:40

9:40 – 9:55 (15 min.)

3.

9:55 – 10:40

10:40 – 10:55 (15 min.)

4.

10:55 – 11:40

11:40 – 12:00 (20 min.)

5.

12:00 – 12:45

12:45 – 13:05 (20 min.)

6.

13:05 – 13:50

13:50 – 14:00 (10 min.)

7.

14:00 – 14:45

14:45 – 14:55 (10 min.)

8.

14:55 – 15:40

15:40 – 15:50 (10 min.)

9.

15:50 – 16:35

16:35 – 16:45 (10 min.)

Prosimy o punktualne przychodzenie do szkoły z zachowaniem wszelkich procedur
bezpieczeństwa.

Dyrekcja Szkoły

