INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2020/20
1 września 2020 r.
Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie w związku z zbliżającym się
terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chcielibyśmy przekazać
Wam informację o organizacji tego dnia.
Autobusy dowiozą dzieci, według planu zeszłorocznego do szkoły.
W autobusach dzieci obowiązkowo mają mieć zasłonięte usta i nos.

Autobus 1

Autobus 2

Stramnice 7.40
Osiek – 7.44
Szypłów I – 7.47 - PG
Szypłów II – 7.51 - PG
Jadwigów – 7.54 – PG
Kolniczki – 8.00 – PS
Przystanek gminny – PG

Kruczynek – 7.35 – PG
Skoraczew – 7.40 – PS
Chwalęcin – 7.48 – PG
Michałów skrzyżowanie –
7.55 – PS
Kolniczki – 8.00 - PS
Przystanek szkolny – PS

Przypominamy Państwu, że
zgoda Wójta Gminy Nowe
Miasto nad Wartą na wjazd
autobusu szkolnego do
miejscowości
Michałów,
obowiązywała terminowo
do
zakończenia
roku
szkolnego
2019/2020.

godz. 8.00 - Nie będzie ogólnego rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej.
Dzieci udają się bezpośrednio do swoich klas, na spotkanie organizacyjne
z wychowawcą. Przypominamy, wchodzimy do szkoły i ją opuszczamy według nowego
schematu organizacyjnego! http://serwer1922158.home.pl/spkolniczki/images/21/szkola_pan.jpg
Do szkoły będą mogli wejść tylko rodzice dzieci przedszkolnych i klasy I. Dzieci
przedszkolne z rodzicami udają się bezpośrednio na salę gimnastyczną, dzieci z klasy I
schodami do klasy – wejście od sali komputerowej (proszę pamiętać o zachowaniu
dystansu społecznego i zakrywaniu ust i nosa, na chwilę obecną dzieci nie mają
obowiązku zakrywania ust i nosa. Prosimy o śledzenie informacji www.spkolniczki.pl ).

godz. 8.45

– Ksiądz proboszcz

Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Kolniczkach, Ryszard Fabisz zaprasza wszystkie chętne dzieci i rodziców na mszę św.
inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021 (po mszy św. nie będzie odwozów szkolnych,
dzieci wracają we własnym zakresie – w kościele obowiązują maseczki!).

godz. około 8.50 –

Odwozy dzieci autobusami szkolnymi do domów.

W pierwszym dniu roku szkolnego oddziały przedszkolne będą czynne do godz. 11.00 –

W związku z sytuacją zagrożenia
epidemiologicznego, prosimy na bieżąco obserwować strony szkoły!
odbiór dzieci we własnym zakresie.

www.spkolniczki.pl https://www.facebook.com/spkolniczki

