„ Przyjaźnie i wesoło
żegnamy rzekę, las.
Ach, witaj, witaj, szkoło!
Już czas do pracy, czas!”

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !
Miniony rok szkolny 2019/2020 już na zawsze wpisze się w naszą historię jako wyjątkowo
trudny, w którym nauka od marca odbywała się wyłącznie w formie nauczania zdalnego.
Wspólnie przetrwaliśmy te trudne chwile i cieszę się, że nowy rok szkolny 2020/2021
możemy już powitać w realnym świecie. Co prawda wirus Covid – 19 nie daje nam o sobie
zapomnieć i wszyscy powinniśmy być świadomi tego, że musimy zachować szczególne
środki ostrożności, dbać o bezpieczeństwo swoje i osób w najbliższym otoczeniu. Niemniej
cieszę się, że po tak długiej przerwie spotykamy się ponownie w murach naszej szkoły.
Drodzy Uczniowie, mam nadzieję, że w pełni wypoczęliście, odzyskaliście siły i jesteście
gotowi na kolejne miesiące nauki. Jeden z wybitnych polskich pisarzy uważał,
że „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.
Jako dyrektor życzę Wam, abyście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania
otaczającego Was świata, nowych kultur, języków i obyczajów. Życzę wszystkim
jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań i zdolności, zdobywania nowych
umiejętności, a także pozytywnego nastawienia. Pamiętajcie, że takie cechy jak: sumienność,
pracowitość i optymizm pozwolą Wam dojść do wyznaczonych celów. Nie zapominajcie
też proszę o wzajemnej życzliwości, serdeczności i szacunku.
Serdecznie zapraszam na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Powodzenia!!!
Drodzy Uczniowie /Rodzice
W związku z nadal panującą pandemią, nie będzie mogła odbyć się tradycyjna uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.
01 września 2020 roku, o godz. 9.00 uczniowie klas 0 – VIII spotkają się ze swoimi
wychowawcami w wyznaczonej izbie lekcyjnej, według poniższego harmonogramu,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Na teren szkoły wchodzą tylko uczniowie klas I – VIII
Przedszkolaki mogą wejść z jednym z rodziców.
Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów, rodziców i nauczycieli.
1. W rozpoczęciu roku szkolnego mogą brać udział wyłącznie uczniowie/rodzice zdrowi,
nie wykazujący objawów zakażenia COVID-19, bez wyraźnych oznak infekcji.
2. Wszystkie osoby przebywające na teranie szkoły powinny zachować od siebie
bezpieczną odległość - co najmniej 1,5 metra.
3. Szkoła zapewnia uczniom/rodzicom możliwość skorzystania ze środków
do dezynfekcji rąk.
4. Rodzice wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są posiadać maseczkę
zakrywającą usta i nos lub przyłbicę.

Klasa
Klasa VIIIb
Klasa VIIIa

Klasa VIIa uczniowie

Klasa VIIb uczniowie

Klasa VIa uczniowie

Klasa VIb uczniowie
Klasa V uczniowie
Klasa IV uczniowie

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Klasa IIb

Klasa IIa

Klasa Ia
Klasa Ib

Przedszkole kl. 0a
– dzieci 6-o letnie
Przedszkole 0b
– dzieci 6-o letnie
Przedszkole
– dzieci 5-o letnie

Izba lekcyjna
Wejście główne szkoły
Sala nr 27
Wejście przez hol hali
sportowej, od strony
parkingu
Sala nr 8 na piętrze
hali sportowej
Wejście przez hol hali
sportowej, od strony
parkingu
Sala nr 14 na piętrze
hali sportowej
Wejście przez dolny
korytarz od strony
parkingu
Sala nr 31
Wejście przez dolny
korytarz od strony
parkingu
Sala nr 32
Wejście główne do szkoły
Sala nr 30
Wejście główne do szkoły
Sala nr 29
Wejście główne do szkoły
Sala nr 28

Wychowawca
p. Marta Brzezińska

Wejście główne do szkoły
Sala nr 10 (parter nowego
budynku)
Wejście przez dolny
korytarz od strony
parkingu
Sala nr 22
Wejście przez dolny
korytarz od strony
parkingu
Sala nr 24
Wejście przez dolny
korytarz od strony
parkingu
Sala nr 23
Stary budynek szkoły
Sala nr 8
Wejście główne do szkoły
Sala nr 14
(nowy budynek szkoły)
Stary budynek szkoły
Sala nr 7
Stary budynek szkoły
Sala nr 6
Stary budynek szkoły
Sala nr 9

p. Elżbieta Chojnacka

p. Milena Fajfer

p. Adam Pilszka

p. Sylwia Kowalczyk

p. Marlena Zywert

p. Marcin Wiatrowski
p. Rafał Miedziński
p. Jolanta Król

p. Dorota Adamczak

p. Aleksandra Koprowska

p. Agnieszka Witkowska

p. Justyna Pułrolniczak
p. Ewelina Błażejewska
p. Małgorzata Andrzejewska
p. Magdalena Smuszkiewicz
p. Ilona Krzymińska

Przedszkole
– dzieci 4-o letnie
Przedszkole
– dzieci 3-o letnie

Stary budynek szkoły
Sala nr 4
Stary budynek szkoły
Sala nr 5

p. Elżbieta Piguła-Gaj
p. Agnieszka Sikorska

• W dniu rozpoczęcia roku szkolnego zapewniamy dowóz i odwóz dzieci
do i ze szkoły - plan dowozu w dniu 01.09.2020r. oraz na rok szkolny 2020/2021
umieszczony został na stronie internetowej szkoły.
• Listy uczniów przydzielonych do klas:
- 0a, 0b, Ia, Ib - umieszczone będą w dniu 01 września 2020r. na drzwiach
sali nr 6, 7 i 8 w starym budynku szkoły
- oraz dodatkowo Ia i Ib – na drzwiach sali nr 14 w nowym budynku szkoły.
• Wszystkie informacje organizacyjne (w tym dotyczące podręczników, planu
lekcji) zostaną podane uczniom na spotkaniach z wychowawcami.
• Wszystkich Uczniów i Rodziców prosimy o zapoznanie się z Wewnętrznymi
Procedurami Funkcjonowania Szkoły w czasie epidemii, obowiązującymi
na terenie placówki od 01 września 2020r.
- znajdującymi się na stronie internetowej szkoły.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.
Dyrektor szkoły
Jadwiga Wojdak

