
Ważne informacje i harmonogram 

rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01.09.2020 r. 

 
                                                              KLASY 1  

 

 Listy uczniów klas I zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym 

do szkoły.  

 Uczniowie klas I przychodzą na rozpoczęcie z jednym rodzicem (opiekunem).  

 Wejście do szkoły od strony nowej sali sportowej.  

 Spotkanie z wychowawcą i dyrekcją szkoły odbędzie się w nowej sali sportowej.  

 Obowiązkowe zachowanie zasad reżimu sanitarnego, w tym maseczki dla uczniów i 

rodziców/opiekunów w czasie wejścia do szkoły.  

 

Klasa 1a – wychowawca p. Katarzyna Fulczyńska – godz. 8.00 

Klasa 1b – wychowawca p. Dorota Jandulska – godz. 10.00 

Klasa 1c – wychowawca p. Krystyna Rak w zastępstwie za p. Elżbietę Basińską  - godz. 

12.00 

 

                 KLASY 2-3 

 

 Uczniowie wchodzą do budynku  szkoły bez rodziców (opiekunów). 

 Obowiązują zasady reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie 

dystansu. 

 Przypominamy, że rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy, którzy 

dotychczas nie wypełnili karty, powinni  niezwłocznie złożyć stosowne 

dokumenty w sekretariacie szkoły w terminie do 26.08.2020 r. Druk KARTY 

ZAPISU DO ŚWIETLICY oraz REGULAMIN ŚWIETLICY znajduje się na 

stronie szkoły http://www.sp1.boleslawiec.eu 

 

Oddział  Wychowawca  Numer sali  Godzina 

rozpoczęcia  

Wejście do 

budynku szkoły  

2a p. Małgorzata Lisiecka C-108 8.00 Przez szatnię po 

lewej stronie  

2b p. Iwona Majewska 7 8.00 Wejście boczne 

z podjazdem 

2c p. Monika Parczewska C-102 8.00  Przez szatnię po 

lewej stronie 

3a p. Irena Bartosz 14 10.00 Wejście boczne 

z podjazdem 

3b p. Magdalena Czyżewska  C-107 10.00 Przez szatnię po 

lewej stronie 

3c P. Beata Kłodnicka  C-102 10.00 Przez szatnię po 

lewej stronie 

 

 

 

 

 

KLASY 4-8 

http://www.sp1.boleslawiec.eu/


 

 Uczniowie wchodzą do budynku  szkoły bez rodziców (opiekunów) 

 Obowiązują zasady reżimu sanitarnego – dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie 

dystansu. 

 

Oddział  Wychowawca  Numer sali  Godzina 

rozpoczęcia  

Wejście do budynku 

szkoły  

4a p. Agnieszka 

Kaźmierczak 

215 9.00 Wejście głównie do 

szkoły  

4b p. Katarzyna 

Kazanowska 

113 8.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

4c p. Marzanna Borecka 108 11.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

5a p. Magdalena 

Kujawiakowska 

115 9.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

6a p. Monika Mlak 209 8.00 Wejście głównie do 

szkoły 

6b p. Joanna Kuriata 101 10.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

6c p. Monika Fabin 208 11.00 Wejście głównie do 

szkoły 

6d p. Joanna Tomaszewska 211 10.00 Wejście głównie do 

szkoły 

6e p. Marta Bednarz 204 8.00 Wejście głównie do 

szkoły 

7a p. Mirosław 

Adamarczuk 

103 11.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

7b p. Ryszard Posacki 212 12.00 Wejście głównie do 

szkoły 

7c p. Wioletta Chlastawa 107 10.00 Wejście do szkoły przez 

szatnię po prawej stronie 

7d p. Elżbieta Rowgało A-18 9.00 Wejście boczne od 

strony starej sali 

sportowej (od Orlika) 

8a p. Agata Zientala-

Zawadzka 

2 12.00 Wejście boczne do 

szkoły z podjazdem 

8b  p . Izabela Forczak 6 11.00 Wejście boczne do 

szkoły z podjazdem 

 

 

 

 

                            DO ZOBACZENIA!!! 

 

 


