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3. listopad 2020
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Jak już wspomniano, Minister Zdrowia nałożył ograniczenia na pracę szkoły ze
względu na pandemię, i ograniczenia te obowiązują od 3 do 17 listopada. W tym
okresie w Sunnulækjarskóli przypada 10 dni szkolnych.
Aby sprostać tym wymaganiom, musimy obecnie zachowywać się w nieco inny
sposób, niż jesteśmy przyzwyczajeni.
1. – 4. klasy
Praca w klasach będzie przebiegała w podobny sposób jak poprzednio. Jednak tym
razem uczniowie nie będą chodzić na lekcje wychowania fizycznego i pływania.
Uczniowie przychodzą do szkoły tak jak zawsze o godz 8:10 i są w szkole do 13:00.
Nie muszą nosić maseczek i mogą jeść w szkolnej stołówce. Prosimy rodziców, aby
przypilnowali by dzieci w klasach 1, 2 i 4, wchodziły przez wschodnie wejście do
szkoły od strony Erlurima. Rodzice proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.
5. – 7. klasy
W klasach 5. - 7. dzień szkolny zostanie nieco skrócony, aby sprostać uproszczeniu
pracy szkolnej i wspólnego korzystania z pomieszczeń. Zatem uczniowie klas 5 - 7
będą przychodzić do szkoły o godz 8:10, ale zajęcia w szkole kończą się o godz.
12:20.
Uczniowie na tym dziale muszą zakladać maseczki, gdy przychodzą do szkoły,
podczas przemieszczania się po budynku szkoły oraz podczas zajęć artystycznopraktycznych. Ci, którzy nie wejda do szkoły w maseczce, otrzymują ją przy wejściu,
ale ze względu na naszą małą podaż prosimy, aby rodzice którzy mają taką mozliwość
wysyłali swoje dzieci do szkoły z maseczkami.
Uczniowie klas od 5 do 7 nie mogą jeść obiadów w szkole ze względu na
ograniczenia ilościowe, ale pora drugiego śniadania pozostaje taka sama. Uczniowie
nie mają w tym okresie lekcji wychowania fizycznego ani pływania.
8. – 10. klasy
Największa zmiana nastąpi na najstarszym dziale szkoły, gdzie uczniowie będą
chodzić do szkoły w godzinach popołudniowych. Dzień szkolny w klasach 8-10
rozpoczyna się o godz 12:30 i trwa do 15:50. W ten sposób pomimo ograniczeń uda
nam się uczyć 25 godzin lekcyjnych tygodniowo.
Uczniowie najstarszego działu muszą nosić maseczki, gdy przychodzą do szkoły i
przemieszczają się po budynku szkoły. Ci, którzy wejdą do szkoły bez maseczki,
otrzymują ją przy wejściu, ale ze względu na naszą małą podaż prosimy, aby rodzice
którzy mają taką mozliwość wysyłali swoje dzieci do szkoły z maseczkami.
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Uczniowie najstarszego działu muszą zjeść obiad w domu zanim przyjdą do szkoły
ale mogą przynieść coś do jedzenia i zjeść na przerwie.
Uczniowie nie mają w tym okresie lekcji wychowania fizycznego ani pływania.
Uczniowie działu Sérdeild Suðurlands
Dział jest podzielony na trzy zespoły, w których wszyscy pracownicy noszą maseczki
w pracy.
Wszyscy uczniowie w wieku 10 lat i starsi powinni nosić maseczki, jeśli to możliwe.
Zespół 1 utrzymuje niezmieniony plan lekcji w godzinach 8:10 - 13:30 od
poniedziałku do czwartku oraz 8:10 - 13:00 w piątki. Uczniowie zespołu 1 otrzymują
obiad w swoim obszarze nauczania.
Zespoły 2 i 3 spotykają się o godz 8:10, ale kończą dzień szkolny o godz 12:00 i nie
mogą jeść w szkole z powodu ograniczeń ilościowych.
Czas drugiego śniadania pozostanie jednak niezmieniony dla wszystkich grup. W tym
okresie uczniowie nie mają lekcji wychowania fizycznego ani pływania.
Uczniowie w grupie 1 i 2 wchodzą przez główne drzwi szkoły w Fjallasal, gdzie
przyjmują ich pracownicy. Uczniowie z grupy 3 wchodzą do szkoły od strony
zachodniej do swojej Sali lekcyjnej przy Hólar.
Kierownik Działu Specjalnego poinformuje o zmianie godzin transportu szkolnego
dla tych uczniów którzy korzystają z tej usługi.
Uczniowie korzystający z zajęć mieszanych na Dziale Specjalnym i w swojej szkole
będą uczęszczać w całości do swojejszkoły lub na Dziale Specjalnym. Skontaktujemy
się z rodzicami i poinformujemy o …..wdrożeniu przedmiotowego okresu.
Nemendur í blönduðu þjónustuúrræði Sérdeildarinnar og sinna heimaskóla munu
ýmist mæta alfarið í heimaskóla eða Sérdeild. Haft verður samband foreldra og
tilkynnt um úrfærslu á því sem nær yfir umrætt tímabil.
Skólaakstur
Tímasetningar skólaaksturs í Tjarnarbyggð og Sandvíkurhrepp munu taka mið af
breyttum skóladegi nemenda og verða með eftirfarandi hætti:
Fyrsta ferð að morgni verður óbreytt með komutíma í skóla um kl. 8:00.
Viðbótarferð verður með nemendur í 8. – 10. bekk til skóla. Sú ferð hefst kl. 11:40 og
verður komin til skóla um 12:20.
Heimferðir verða þrjár og fara frá skóla kl. 12:30 fyrir nemendur á miðstigi, kl. 13:25
vegna nemenda á yngsta stigi og kl. 16:00 vegna nemenda á elsta stigi.
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Stundvísi
Nú sem fyrr er mikilvægt að allir séu eins stundvísir og frekast er unnt til að koma í
veg fyrir að hópar myndist þar sem nemendur þurfa að bíða. Því er betra að
nemendur mæti ekki til skóla fyrr en um það leiti sem kennsla þeirra árgangs hefst.
Inngangar
Best er að nemendur í 1., 2. og 4. bekk gangi um austurdyr en aðrir nemendur um
aðaldyr að norðan- eða sunnanverðu í Fjallasal eftir hentugleikum.
Við vonum að okkur takist að láta þetta fyrikomulag ganga þann tíma sem
takmarkanir gilda og bindum vonir við að geta horfið sem fyrst til fyrra
fyrirkomulags.
Með góðum kveðjum,
Stjórnendur Sunnulækjarskóla

