Drodzy rodzice!
Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniach 05 i 06 września
2020.
Każdy z nas jest zobowiązany do przestrzegania nowych zasad postępowania z powodu
pandemii Covid19:
1. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkolnego.
W razie pilnej potrzeby kontaktu z nauczycielem prosimy dzwonić pod nr telefonu
086 467 2444.
2. Rodzice klasy zerowej oraz klas 1 - 3 odprowadzają dzieci do drzwi awaryjnych z tyłu
budynku szkolnego (przy kantynie szkolnej), skąd dzieci zostaną odebrane przez
wychowawców klas.
Po zakończonych zajęciach dzieci odbierane są także przy tym samym wyjściu.
3. W szkole będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Uczniowie klas 4-8 Szkoły
Podstawowej oraz Liceum wchodzą do szkoły, tak jak w poprzednich latach szkolnych,
wejściem przy sali gimnastycznej (z przodu budynku). Następnie udają się korytarzem w
stronę kantyny szkolnej i wchodzą na piętro używając tylnej klatki schodowej. Nie należy
używać klatki schodowej znajdującej się w przedniej części budynku (koło pokoju
nauczycielskiego).
Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają szkołę wyjściem pod klatką schodową
z boku szkoły (od strony boiska szkolnego).
4. Zgodnie z prawem irlandzkim, uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia są zobowiązani do
noszenia maseczek przez cały czas pobytu w szkole.
5. Zalecamy uczniom klas młodszych noszenie maseczek podczas wchodzenia do szkoły,
wyjść do toalety oraz wychodzenia z budynku szkolnego.
W pierwszym dniu nauki szkolnej:
1. Uczniowie proszeni są o przyniesienie do szkoły: ankiety oraz oświadczenia (do pobrania ze
strony internetowej szkoły. Dokumenty te umieszczone są w plikach pod nazwą:
„Informacje dla szkoły na dzień 5-6 września 2020” oraz „Oświadczenie rodzica ucznia
Szkoły Polskiej w Limerick).
Proszę wydrukować (bądź przepisać w przypadku braku możliwości wydruku) te
dokumenty, wypełnić i podpisać oraz przekazać wychowawcy klasy. Jeżeli uczeń
pojawi się w szkole bez wymienionych wyżej dokumentów nie będzie miał możliwości
uczestniczenia w zajęciach. Jeżeli w rodzinie jest kilkoro dzieci uczęszczających do SP
Limerick, należy dokument wypełnić oddzielnie dla każdego dziecka.
2. Prosimy o przyniesienie do szkoły książek i podręczników używanych w poprzednim roku
szkolnym. Podręczniki i ćwiczenia niezbędne do nauki w kolejnej klasie, uczniowie
otrzymają w dniach 12-13 września 2020. Prosimy, by zeszyty oraz książki zostały
podpisane, obłożone plastikową okładką (naklejka z imieniem i nazwiskiem na okładce).
3. Uczniowie otrzymają szczegółowe informacje dotyczące zasad obowiązujących w szkole,
oraz plan lekcji na rok szkolny 2020/2021.

