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Edukacja przyrodnicza

Od kwiatu czereśni do owocu. Przeanalizujcie podręcznik str. 62-63 i odpowiedzcie
na pytanie: Jak powstaje owoc?

Edukacja polonistyczna i społeczna

W podręczniku na str.  65. są informacje na temat:  Jak należy zachowywać się w
czasie  wakacji,  aby być bezpiecznym. Porozmawiamy  również o tym na naszym
spotkaniu.  W  ćwiczeniach  na  str.66  są  zadania  związane  z  naszym  tematem,
wykonamy je wspólnie.

 Na tym zakończymy naukę w klasie drugiej. 
Do zobaczenia w piątek. 

Tak będzie wyglądało zakończenie roku szkolnego – informacja ze strony szkoły

Organizacja zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w  Publicznej Szkoły
Podstawowej w Porąbce Uszewskiej

Uczniu: 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ NA SALI
GIMNASTYCZNEJ 26 czerwca 2020 r .

• Jeśli jesteś chory, źle się czujesz – nie przychodź do szkoły . 

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny  

min. 2 metry.

• Wejście  do  szkoły  –  drzwiami  głównymi  (od  strony  kościoła)  ,  wyjście   -  drzwiami  

od boiska sportowego .

• Po  wejściu  do  budynku  szkoły  należy  zdezynfekować  ręce.  Informacja  o  sposobie

dezynfekcji  oraz  obowiązku  dezynfekowaniu  rąk  przez  wszystkie  osoby  wchodzące  

do szkoły jest wywieszona na na drzwiach wejściowych. a jeżeli masz przeciwwskazania

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.



• Wchodzący do szkoły uczniowie muszą mieć rękawiczki ochronne i maseczki zakrywające  

usta oraz nos. Nie wolno ich ściągać podczas pobytu w szkole.

• Po  wejściu  do  szkoły  zostanie  dokonany  pomiar  temperatury  ciała  termometrem

bezdotykowym(po uzyskaniu zgody rodzica)

• Zabierz do szkoły własny długopis, którym podpiszesz odbiór świadectwa.

• W szatni powieś kurtkę w swoim boksie. Przed wejściem do sali zdezynfekuj ręce jeszcze

raz lub umyj je dokładnie mydłem. Po czym usiądź na krześle. 

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny:   nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans,  

a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

• Zwracaj  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłania  twarzy  podczas  kichania  czy  kasłania.

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie,

innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Proszę,  aby  uczniowie  klas  przychodzili  do  szkoły  

na wskazane godziny:

Lp. Klasa Godzina

1. VII i VIII 8.00-9.00

2. VI 9.20 – 9.50

3. V B 10.10  - 10.40

4. V A 11.00 – 11.30

5. IV 11.50 – 12.20

6. III 12.40 – 13.10

7. II B 13.30 – 14.00

8. II A 14.20 – 14.50



9. I 15.10 – 15.40
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