HARMONOGRAM BALU dla uczniów klas 1-4 SP
24.02.2020 r. (poniedziałek)
I zmiana – 1B, 1D, 2B, 2C, 2D, 3B, 4A
8.00 – 9.30 lekcje według planu
9.30 – 10.00 przygotowanie uczniów do balu, II śniadanie
10.00 - 12.00 bal, sesja zdjęciowa (harmonogram poniżej)
12.00 – 12.15 zmiana strojów dziecięcych
12.15 - zaprowadzenie uczniów do świetlicy, sprowadzanie uczniów do szatni
od 12.15 - obiad pod opieką nauczycieli świetlicy
(Rodzice dzieci uczęszczających na obiad odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej od godz.
12.30.)
II zmiana – 1A, 1C, 2A, 3A, 3C
8.00 – 9.30 lekcje według zmienionego planu dostępnego w dzienniku elektronicznym
9.30 – 10.00 przygotowanie uczniów do balu, II śniadanie
10.00 - 12.00 bal, sesja zdjęciowa (harmonogram poniżej)
12.00 – 12.15 zmiana strojów dziecięcych
12.15 - zaprowadzenie uczniów do świetlicy, sprowadzanie uczniów do szatni
od 12.15 - obiad pod opieką nauczycieli świetlicy
(Rodzice dzieci uczęszczających na obiad odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej od godz.
12.30.)
PRZYDZIAŁ SAL
1A – p. I. Czapiewska – sala 22
1B – p. D. Chotomska – sala 21
1C – p. A. Mirzejewska – sala 30
1D – p. A. Szybiak – sala 28
2A – p. A. Obłuska – sala 23
2B – p. B. Zamielska – sala 29
2C – p. E. Brząkała – sala 32
2D – p. B. Nagel – sala 30
3A – p. E. Burdyńska – sala 15
3B – p. A. Burchart – Piórkowska – sala 31
3C – p. A. Jaworska – sala 32

HARMONOGRAM ZDJĘĆ – SALA KOREKCYJNA
10.00 -10.15 – klasa 1a
10.15-10.30 – klasa 1b
10.30 – 10.40 – klasa 1c
10.40 – 10.50 – klasa 1d
10.50 – 11.00 – klasa 2a
11.00 – 11.10 – klasa 2b
11.10 – 11.20 – klasa 2c
11.20 – 11.30 – klasa 2d
11.30 – 11.40 - klasa 3a
11.40 – 11.50 – klasa 3b
11.50 – 12.00 – klasa 3c
12.00 – 12.10 – klasa 4a

* Nauczyciele uczący w tym dniu w klasach wspierają opieką podczas balu w godzinach
swoich lekcji wg planu.
*Wychowawcy proszeni są o dopilnowanie,
by uczniowie zjedli śniadanie w klasach.
W trakcie balu nie ma poczęstunku. Rada Rodziców zapewnia dzieciom wodę.
Organizatorem balu jest Rada Rodziców.

