Komunikat nr 6/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczowychowawczych w dniu 14 października 2020r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
oraz art. 74 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela informuję, że:
1. Dnia 14 października, w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który uznaje się za święto wszystkich
pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.
2. W tym dniu uczniowie wezmą udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej „on-line”, przygotowanej przez nauczycieli naszej szkoły, oraz
wyborach do Samorządu Uczniowskiego przy zachowaniu obostrzeń sanitarnoepidemiologicznych.
3. Uczniowie przychodzą do szkoły w dwóch turach i pozostają pod opieką
wychowawcy oraz jednego nauczyciela w przydzielonej sali lekcyjnej:
a) Budynek A:
9.00 – 10.30 – uczniowie klas: VII – VIII;
11.00 – 12.30 – uczniowie klas: IV – VI.
b) Budynek B:
9.00 – 10.30 – uczniowie klas:
Ia, Ic, If, IIb, IIc, IId, IIg, IIIb, IIIe, IIIg
11.00 – 12.30 – uczniowie klas:
Ib, Id, Ie, IIa, IIe, IIf, IIIa, IIIc, IIId, IIIf.
4. Listy klas, przydzielonych im sal lekcyjnych, nauczycieli wspomagających
wychowawców oraz dyżury nauczycieli w szatniach i w stołówce do dn. 12
października br. będą zamieszczone w pokoju nauczycielskim.
5. W dniu 14 października będzie czynna świetlica szkolna i przewiduje się
wydawanie obiadów wg następującego harmonogramu:
11.15 – 12.15 – klasy: Ia, Ic, If, IIb, IIc, IId, IIg, IIIb, IIIe, IIIg
oraz świetlica;
12.30 – 13.00 – klasy: IV, V, VI;
13.00 – 14.00 – klasy: Ib, Id, Ie, IIa, IIe, IIf, IIIa, IIIc, IIId, IIIf,
oraz klasy: VII i VIII.
6. W dniu 14 października (w środę ) o godz. 13.00 w dużej sali gimnastycznej
odbędzie się krótkie posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Przypominam, że obecność jest obowiązkowa.

