
 
 

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice 
 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II  w Suchej Beskidzkiej 

 

1 września 2021 zapraszamy na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

 

 Z uwagi na dalszą potrzebę zachowania dystansu społecznego oraz stosowania się do 

wytycznych MEiN, MZ oraz GIS rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie przebiegało 

następująco: 

1. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami według zamieszczonego poniżej 

harmonogramu, w przydzielonych salach lekcyjnych lub w hali sportowej                    

z zachowaniem poniższych zasad:  

 

 Do szkoły może przyjść uczeń, rodzic lub opiekun bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

 Do szkoły przychodzimy nie wcześniej niż 5-10 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia. 

 Na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia poszczególne sale będą otwarte. 

 Przy wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekujemy ręce. 

 Czekając przed wyznaczoną salą zachęcamy do zakrywania nosa i ust maseczką. 

 Dziecku może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun (dotyczy rodziców 

uczniów klas I i IV oraz Oddziału Przedszkolnego). Rodzice lub opiekunowie obowiązkowo 

zasłaniają usta i nos. 

 Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m 

 Rodzice pozostałych uczniów czekają na swoje dzieci przed budynkiem szkoły  

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą spokojnie i z zachowaniem dystansu opuszczamy 

budynek szkoły. 

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły, regulaminami i procedurami 

obowiązującymi w naszej szkole, związanymi z sytuacją epidemiczną, będą zamieszczane na 

stronie internetowej szkoły. Prosimy i zachęcamy do śledzenia naszej strony www. 

Wierzymy, że dzięki wspólnej dyscyplinie oraz wysiłkowi, zarówno dzień rozpoczęcia roku 

szkolnego, jak i następne dni nauki będą przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej 

atmosferze. 

                                                                                 

                                                                                        Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne 

    

 

 



 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO                         

01 września 2021r. ( środa) 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – Godzina  8.15 

spotkanie przed budynkiem szkoły uczniów i rodziców z dyrekcją szkoły.                                      

( W przypadku deszczu spotkanie w auli szkolnej). 

Następnie przejście do auli z wychowawcą - mgr Justyna Śmietana (po spotkaniu z 

wychowawcą dzieci i rodzice opuszczają szkołę wyjściem obok Szkoły Muzycznej) 

 

KLASY 1-3 

 

KLASY 1-  Godzina  8.45 

 

spotkanie uczniów i rodziców z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas pierwszych przed 

budynkiem szkoły (w przypadku deszczu spotkanie w hali sportowej).           

Przydział uczniów do poszczególnych klas, przejście do wyznaczonych sal z wychowawcami. 

 

o Klasa 1a – wychowawca mgr Dorota Bogacka (sala 210) 

o Klasa 1b – wychowawca mgr Ewa Klukowska (sala 213) 

o Klasa 1c – wychowawca mgr Justyna Piwowar (sala 111) 

 

KLASY 2 -     Godzina  9.30 (wejście do budynku od strony Szkoły Muzycznej) 

 

o Klasa 2a – wychowawca  mgr Magdalena Boczek - sala 212 

o Klasa 2b – wychowawca  mgr Jolanta Kołodziejczyk – sala 208 

 

KLASY  3 -    Godzina  9.30 (wejście do budynku od strony Szkoły Muzycznej) 

 

o Klasa 3a – wychowawca mgr Joanna Nawara– sala - 209 

o Klasa 3b - wychowawca mgr Marlena Kołacz– sala –211 

o Klasa 3c – wychowawca mgr Agata Hajdyła – sala 207 

 

 

 



KLASY 4- 8 

 

KLASY 4 -    Godzina  10.30  

spotkanie uczniów i rodziców z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami klas czwartych przed 

budynkiem szkoły (w przypadku deszczu spotkanie w hali sportowej).           

Przydział uczniów do poszczególnych klas, przejście do wyznaczonych sal z wychowawcami. 

 

o Klasa 4a - wychowawca mgr Dariusz Ryczko– sala - 018 

o Klasa 4b - wychowawca mgr Marzena Kołodziejczyk – sala – 021 

 

KLASY 5 -    Godzina  10.00 

 

o Klasa 5a - wychowawca mgr Piotr Leśniakiewicz– sala -115 

o Klasa 5b - wychowawca mgr Alicja Matusik – sala – 114 

o Klasa 5c - wychowawca mgr Barbara Siwiec – sala gimnastyczna 

 

KLASY 6 -     Godzina 10.00 

 

o Klasa 6a – wychowawca mgr Magdalena Świerkosz  – sala -116 

o Klasa 6b – wychowawca mgr Magdalena Banasik- Strączek– sala -112 

 

KLASY 7 -     Godzina 10.00  

 

o Klasa 7a – wychowawca mgr Beata Kosman – sala - 020 

o Klasa 7b – wychowawca mgr Anna Habowska– sala - 118 

o Klasa 7c – wychowawca mgr Teresa Łoboz – sala – 117 

 

KLASY 8 -     Godzina 10.00  

 

o Klasa 8a – wychowawca mgr Anna Kubasiak– sala - 019 

o Klasa 8b – wychowawca mgr Anna Ostruszka Waryło– sala -102 

o Klasa 8c – wychowawca mgr Barbara Wrona – sala - 113 

 


