Rodzice! Dziękujemy za współpracę w ostatnich, ciężkich dla Państwa, dzieci i nas tygodniach.
Prosimy o zapoznanie się z działaniami w ostatnim tygodniu i stosowanie się do harmonogramu.

Rodzice dzieci przedszkolnych oraz klas I-VIII Szkoły Podstawowej
im. ks. Jan Twardowskiego w Kolniczkach.
Działania w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
1. Zwrot podręczników i książek.
Poprosimy o ich zwrot według następującego planu:
22 czerwca (poniedziałek)
godz. 9.00 – klasa 1, godz. 10.00 - klasa 2, godz. 11.00 – klasa 3

23 czerwca (wtorek)
godz. 9.00 – klasa 5, godz. 10.00 – klasa 6, godz. 11.00 – klasa 7,
godz. 12.00 – klasa 8
Jeżeli komuś z Państwa nie będzie pasował ten termin, można wyjątkowo oddać podręczniki
w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, w sekretariacie szkoły od 8.30 do 12.30. Kto z Państwa,
uczniów nie zwrócił jeszcze książek do biblioteki może to zrobić ostatecznie razem
z podręcznikami.

2. 25 czerwca 2020 godz. 16.00 – (czwartek) Ksiądz Proboszcz, Ryszard Fabisz
zaprasza rodziców i dzieci z klasy VIII na mszę św. dla rodziców i absolwentów szkoły
w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolniczkach. W nabożeństwie mogą
również uczestniczyć dzieci i rodzice z pozostałych klas z zachowaniem wymaganych
odległości.
25 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla klasy VIII.
Z każdym uczniem zapraszamy jednego rodzica. W uroczystości będzie uczestniczył
wychowawca i nauczyciele. W razie niepogody i zakończenia roku szkolnego na sali
gimnastycznej, będziemy prosili Państwa i dzieci o odbiór dyplomu/świadectwa, w
mniejszych grupach według numeru z dziennika. Poprosimy o zachowanie
odległości co najmniej 1,5m od innych rodzin, w całym budynku szkoły obowiązuje
dezynfekcja rąk i maseczka.

3. 26 czerwca 2020 -

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I – VII
PLAN ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. Proszę zarezerwować sobie czas już
dziś. Zakończenie odbędzie się na „kostce” przed salą gimnastyczną (pogoda) lub w
sali gimnastycznej (niepogoda).
godz. 9.00 – 9.25 oddział przedszkolny – grupa młodsza
godz. 9.40 – 10.05 oddział przedszkolny – grupa starsza
godz. 10.15-klasa 1, godz. 11.00-klasa 2, godz. 12.00-klasa 3
godz.-13.00 klasa 5, 7, godz. 14.00-klasa 6.
W tym dniu będzie możliwość odbioru obuwia, materiałów pozostawionych w klasach.

