
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO – 01.09.2021r. 

budynek szkoły przy ul. Musierowicza 2 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Informujemy, że szkoła została przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEiN.  

Naszym nadrzędnym celem jest  zapewnienie jak najlepszych, a przede wszystkim 

bezpiecznych warunków dla uczniów i wszystkich pracowników szkoły w okresie trwającej 

nadal pandemii  COVID – 19.  Dlatego też nie będzie uroczystego spotkania rozpoczynającego 

rok szkolny, wszystkich uczniów i rodziców.  

W dniu 01.09.2021r. odbędą się tylko spotkania uczniów z wychowawcami klas 

wg podanego poniżej harmonogramu. 

UCZNIOWIE KLAS 7 – PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY O GODZINIE WSKAZANEJ W HARMONOGRAMIE. 

Wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony Musierowicza 2 i zostają kierowani do 

właściwej sali przez wychowawcę.  

KLASA SALA GODZINA PRZYJŚCIA DO SZKOŁY WYCHOWAWCA 

7A 27 9.00 p. Elżbieta Gaca 

p. Klaudia Świąder 

7B 31 9.10 p. Robert Urbaniak, 

p. Sylwia Stefaniak  

7C 34 9.20 p. Aneta Szczepaniak 

7D 21 9.30 p. Elżbieta Szpruch  

UCZNIOWIE KLAS 8 – WSZYSTKIE KLASY PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY O GODZINIE 9.00 

Wchodzą do szkoły wejściem od strony ul. Musierowicza (przez szatnie) i kierują się do 

wskazanych sal. 

KLASA SALA WYCHOWAWCA 

8A 22 p. Katarzyna Gałązka,  

p. Anna Marcińska 

8B 25 p. Beata Olczyk 

8C 14 p. Bożenna Stodołkiewicz  

8D 12 p. Katarzyna Ziomek – Sobór 

p. Izabela Wróbel 

Ze względów bezpieczeństwa uczniowie przed wejściem do szkoły, dezynfekują dłonie 

i zachowują bezpieczną odległość między sobą - co najmniej 1,5m.  

Uczniowie na terenie szkoły nie muszą nosić maseczek, ale mogą ją mieć ze sobą. 

Tego dnia zostaną przekazane uczniom wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 

funkcjonowania w szkole i na temat organizacji zajęć.  

Rodzice w tym dniu nie mogą wchodzić na teren szkoły.  

Do szkoły mogą przyjść uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych. 
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do podanych informacji, dla bezpieczeństwa całej 

naszej społeczności szkolnej. 



Przedstawiony wyżej harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 uwzględnia 
stan na dzień 30.08.2021r. 
Dyrekcja szkoły zastrzega możliwość zmian w zależności od bieżących komunikatów 
przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
Prosimy o systematyczne sprawdzania ewentualnych zmian zamieszczonych na stronie 
internetowej szkoły 
 

 Serdecznie pozdrawiam 

Teresa Gębicka – wicedyrektor szkoły 


