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Komunikat Dyrekcji
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Dyrekcja szkoły zawiadamia, że na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustala następujący harmonogram pracy szkoły w dniach 17-29 maja br.:
Wszystkie klasy uczące się zdalnie lub stacjonarnie wracają do planu A – lekcje trwają po 45 minut.
Klasy 1-3 pracują stacjonarnie tzn. w budynku szkoły.
Uczniowie klas 4a, 4b, 5a, 5b 7 i 8 POSM I st. oraz II klasa POSM II st. w dniach 17 – 22 maja pracują stacjonarnie
, natomiast w dniach 24-29 maja uczą się w trybie zdalnym.
4. Uczniowie klas 6a i 6b POSM I st. oraz I, III, IV i V POSM II st. w dniach 17 – 22 maja pracują w trybie zdalnym
, natomiast w dniach 24-29 maja uczą się stacjonarnie.
5. Ewentualne zmiany w planie spowodowane odbywającymi się w szkole egzaminami maturalnymi i ósmoklasisty będą
podawane na bieżąco przez wychowawców klas.
6. Indywidulane lekcje muzyki będą odbywać się w taki sam sposób jak lekcje ogólnokształcące stacjonarnie lub zdalnie
zgodne z podanymi informacjami w punkcie 3 i 4 oraz zgodnie z ustaleniami z nauczycielem gry na instrumencie.
7. Świetlica będzie czynna w godz. 7.30-17.00. W miarę Państwa możliwości prosimy o wcześniejsze odbieranie dzieci
ze szkoły.
8. W dniu 14 maja br. wszystkie zajęcia w szkole (ogólnokształcące i muzyczne mogą odbywać się tylko do godziny
14.35 . Również świetlica w tym dniu jest czynna tylko do 14.35. Prosimy o zabranie dzieci do godziny 14.35. Obiad
w tym dniu będzie wydawany do 14.15. Sytuacja ta wynika z powodu planowanego wstrzymania dostawy wody do
budynku przez MPWiK. Jest to sytuacja niezależna od szkoły.
9. Przypominamy, że 27 maja jest dniem wolnym od zajęć ogólnokształcących (dokładne informacje zamieszczone
są w komunikacie z dnia 27.04.). Przypominamy również, że 4.06. szkoła będzie zamknięta. 5.06 zajęcia będą
odbywać się zgodnie z planem.
10. Obiady (za wyjątkiem 27 maja) będą wydawane zgodnie z harmonogramem, tj. w godz. 12.00-14.50.
O wysokości opłat za maj wyjątkowo zostaną Państwo poinformowani indywidualnie - drogą mailową na adres podany
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W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Stołówki: tel. 22 632-10-09 wew. 103, e-mail:
m.radlowska@bacewicz.edu.pl .Jednocześnie prosimy o zgłaszanie zapisu lub rezygnacji z obiadów szkolnych drogą
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Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00. Wszystkie sprawy powinny być załatwiane
telefonicznie lub mailowo. Kontakt ze szkołą: sekretariat@bacewicz.edu.pl lub 22 6321009.
Jednocześnie przypominamy:
Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w indywidualną osłonę nosa
i
ust.
Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek stosować się do aktualnych przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
Dla dobra nas wszystkich, prosimy Państwa o przyprowadzanie do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych.
Przypominamy, że nadal obowiązuje zakaz wchodzenia na teren szkoły osobom nie będącym uczniami lub
pracownikami.
Cieszymy się na powrót uczniów do szkoły. Serdecznie pozdrawiamy całą społeczność szkolną,
Dyrekcja szkoły
Dorota Popławska
Bernadeta Nyżnyk
Teresa Nowak-Frukacz

