
 

Witamy w nowym roku szkolnym!!! 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie;  

Drodzy Uczniowie Szóstki! 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r.  zgodnie                              

z załączonym niżej harmonogramem. Ze względów bezpieczeństwa na teren szkoły mogą wejść                

z uczniami jedynie rodzice dzieci z klas I (z jednym dzieckiem może przyjść tylko jeden rodzic). 

Przypominamy o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk oraz zakryciu ust i nosa.  

 Uczniowie klas II – VIII przychodzą do szkoły wg zamieszczonego harmonogramu                         

i wchodzą wyznaczonym wejściem. Wychowawcy klas II i III będą oczekiwać na uczniów                      

przy wyznaczonych wejściach.  

Wszystkich rodziców zobowiązujemy są do przekazania aktualnych numerów 

kontaktowych i adresów e-mail  wychowawcom klas najpóźniej do 3 września.  

Dzieci z oddziałów przedszkolnych /3,4,5 – latki oraz zerówka p. Magdaleny Szala/                        

w czasie remontu schodów zewnętrznych wchodzą do przedszkola górnym wejściem A /od strony 

ul. M. Curie – Skłodowskiej/. Dzieci z dwóch  pozostałych oddziałów zerówkowych wchodzą                 

do szkoły bocznym wejściem przy wjeździe ze szlabanami.  

Informujemy, że stołówka szkolna rozpocznie wydawanie obiadów dla dzieci z klas I -VIII                

od 13 września. Rodziców, którzy zadeklarują chęć korzystania przez dzieci ze stołówki szkolnej 

prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na obiady i dostarczenie jej do Pani intendentki. Opłat                  

za obiady należy dokonywać drogą elektroniczną. Uwaga! Zmianie ulegnie nr konta 

bankowego, o czym poinformujemy Państwa przez e-dziennik.   

Uczniowie klas I-III mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej. Druki zapisu dziecka 

dostępne będą u wychowawców klas oraz w sekretariacie szkoły.  

Dnia 1 września uczniowie podczas spotkań z wychowawcą odbiorą podręczniki szkolne. 

Prosimy, by przynieśli ze sobą tornistry lub plecaki, aby bezpiecznie zabrać książki i ćwiczenia                

do domu. Druk deklaracji odbioru podręczników podpisuje Rodzic lub Opiekun ucznia. Należy go 

oddać wychowawcy klasy. 

Plan lekcji opublikujemy na stronie szkoły we wtorek 31 sierpnia 2021r. 

                                                                                                                                      

 



Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne uczniów naszej szkoły wg następującego 

porządku:   

Godzina 8.00 – 9.40;    klasy 8 i 7 – spotkanie z wychowawcami 

8a sala 205 

8b sala 115 

8c sala 114 

8d sala 203 

8e sala 209 

7a sala 109 

7b sala 201 

7c sala 204 

7d sala 1 

7e sala 206 

7f sala 207 

 

 

 

Godzina 9.15 – 10.55;    klasy 4,5 i 6 – spotkanie z wychowawcami 

6a sala 110 

5a sala 10 

5b sala 111 

5c sala 128 

4a sala 11 

4b sala 12 

4c sala 13 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna; 

 

Godzina 8.30 – 9.45;    klasy 3 – spotkanie z wychowawcami 

3a sala 131 

3b sala 132 

3c sala 15 

3d sala 133 

 

  

Godzina 10.00 – 11.15;    klasy 2 – spotkanie z wychowawcami 

2a sala 135 

2b sala 134 

2c sala 131 

2d sala 132 

 

 

 



Klasy pierwsze – 1 września 2021r. godz. 11.45 sala gimnastyczna – wyjątkowo tego dnia 

wejście od strony Orlika (klasa 1c i 1d) i przez salę gimnastyczną (klasa 1a i 1b - dolne 

wejście do sali gimnastycznej). Uczeń + jeden rodzic. Konieczne jest zachowanie dystansu 

społecznego i reżimu sanitarnego dorosłych – maseczki i dezynfekcja rąk. 

Po spotkaniu na sali klasy pierwsze z wychowawcami + jeden rodzic udadzą się do sal 

lekcyjnych wg grafiku: 

klasy 1 – spotkanie z wychowawcami 

1a sala 16 mgr A. Narloch + mgr D. Piesik 

1b sala 15 mgr E. Nadolska + mgr M. Korpalska 

1c sala 133 mgr M. Skowrońska – Templer + mgr A. Ekiert 

1d sala 14 mgr M. Pestka + M. Linkner - Modrzejewska 

 


