Szkoła Polska im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu
z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
oraz inne ważne informacje w pierwszych dniach pracy Szkoły
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Uwaga!
Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2020 r.
Spotkanie odbędzie się w Averino, na zewnątrz (o ile nie będzie padać), prosimy nie
wjeżdżać samochodami na parking z tyłu budynku. Uczniowie przychodzą ubrani na
galowo (np. białe bluzki, koszule, granatowe spodnie, spódnica).
Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się z
podziałem na klasy wg. następującego harmonogramu:
KLASA III: godz. 9.00
KLASA II A: godz. 9.50
KLASA II B: godz. 10.30
KLASA I: godz. 11.10
KLASA V: godz. 12.20
KLASA VIII: godz.13.10
KLASA VI: godz. 14.00
KLASA IV A: godz. 14.50
KLASA IV B: godz.15.40
KLASA VII: godz. 16.20
Prosimy o przestrzeganie podanego harmonogramu, po zakończeniu spotkania w danej
klasie rozchodzimy się, żeby nie tworzyć dużego skupiska, gdyż wchodzi kolejna klasa.
Proszę pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu (odległości) na terenie Averino,
(nie wchodzimy do budynku, spotkanie odbędzie się na parkingu z tyłu budynku).
Każdy dorosły (rodzic lub opiekun) wchodzi na teren Averino w maseczce ochronnej,
podobnie uczniowie od 11 lat wzwyż.
W klasie I każdy nowy uczeń przychodzi z jednym z rodziców bądź z opiekunem.
Po wejściu na teren Averino każdy wchodzący dezynfekuje ręce żelem antybakteryjnym.
UWAGA!
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Nauka w szkole odbywać się będzie wg. specjalnej procedury - Regulaminu
Sanitarnego, który obowiązuje w Szkole od 1 września 2020 r. do odwołania. Regulamin
zostanie przesłany do wszystkich klas. Rozpoczynamy naukę stacjonarną (szczegóły
zostaną przekazane przez wychowawców klas), ale jednocześnie informuję, że gdy zajdzie
taka konieczność (ze względu na rozwój sytuacji epidemicznej), w każdej chwili możemy
przejść na nauczanie zdalne.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Nieodebrane świadectwa (oraz nagrody) w klasach IV-VIII będziemy przekazywać
sukcesywnie w pierwszych tygodniach września bezpośrednio uczniom za
potwierdzeniem odbioru na liście. Nie ma potrzeby by rodzic przychodził po
świadectwo osobiście do wychowawcy klasy. W klasach II-III świadectwa będą
wydawane rodzicom za potwierdzeniem odbioru na liście.
2. Uczniowie, którzy nie oddali podręczników szkolnych
i lektur
z biblioteki proszeni są o zwrot książek do szkoły.
3. Nowe podręczniki i ćwiczenia zostaną wydawane sukcesywnie, (po zwrocie
ubiegłorocznych przez wszystkich uczniów).
4. Od środy 9 września uczniowie, którzy posiadają legitymacje szkolne przynoszą je
do wychowawcy klasy do podbicia na kolejny rok szkolny. Legitymacje do podbicia
będą zbierane do 7 października.

Aulnay-sous-Bois, 29/08/2020 r. Anna Iwańska
Kierownik Szkoły
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