
                                        Organizacja spotkań 1 września 2020r.  

 w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego   

- Prymasa Tysiąclecia 

W dniu 1.09.2020r. ze względu na sytuację pandemiczną  nie jest planowana ogólnoszkolna uroczystość 

rozpoczęcia roku szkolnego. W tym dniu uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami na godzinach 

wychowawczych, wg zamieszczonego poniżej grafiku. 

Do budynku szkolnego wchodzą tylko uczniowie (klas 2-8), na których zgodnie z grafikiem,  

we wskazanym wejściu czekają wychowawcy. Uczniowie ustawiają się , zachowując bezpieczny dystans. Każde 

spotkanie trwa 45 minut, w tym czasie wychowawcy przekazują uczniom niezbędne informacje związane z bezpiecznym 

funkcjonowaniem w szkole oraz plany zajęć.  

Każdy uczeń wchodzi do szkoły w maseczce i dezynfekuje dłonie. W klasach maseczki nie obowiązują. 

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych rodzice mogą przyprowadzać do szkoły od godziny 6.30  

do godziny 8.00. O godzinie 8.00 rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia, zgodnie z podstawą programową. Wchodzą do 

szkoły wejściem D i w przedsionku przekazują dziecko pracownikowi szkoły, który zaprowadza dziecko do sali. 

Osoby przebywające na podwórku szkolnym prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu.  

 

Grafik spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2020r. 

Wejście D 

Uczniowie klas 1 wchodzą do szkoły (wejściem D) z jednym rodzicem/opiekunem prawnym  

z zachowaniem dystansu społecznego, stosując zalecane środki ochrony osobistej.  

Rodzice mogą wejść do szkoły z dziećmi tylko i wyłącznie w dniu 1 września 2020r,  

od 2 września rodzice uczniów klas pierwszych, nie mogą wchodzić do szkoły. 

 8.30 – 9.00  klasa 1a - sala 205 p. Katarzyna Mazur 

 9.15 – 9.45  klasa 1b – sala 205 p. Małgorzata Białas 

10.00 – 10.30  klasa 1c – sala 205 p. Paulina Witkowska 

 

Wejście A 

8.30 – 9.15 klasa 2a – sala 109 p. Anna Krasnowska 

  klasa 2b – sala 107 p. Małgorzata Osińska  

  klasa 2c – sala 110 p. Marta Banaś 

8.45 – 9.30   klasa 3a -  sala 103 p. Anna Besz 

   klasa 3b – sala 104 p. Teresa Ressing 

 klasa 3c – sala 105 p. Joanna Szreter 



9.00 – 9.45  klasa 4a – sala 207 p. Dorota Bronowicka  

  klasa 4b – sala 209 p. Joanna Szablińska -  Łaba 

  klasa 5a – sala 204 p. Agnieszka Krasicka 

Wejście E 

8.30 – 9.15   klasa 6a – sala 214 p. Małgorzata Mikieko 

  Klasa 6b – sala 215 p. Magdalena Zatoń  

  klasa 6c – sala 219 p. Magdalena Kochan-Nowik 

8.45- 9.30    klasa 7a – sala 217 p. Joanna Kaczara  

  klasa 7b – sala 224 p. Tadeusz Kinzel 

  klasa 7c – sala 218 p. Izabela Wesołowska  

9.00 – 9.45  klasa 8a – sala 126 p. Monika Hawrot 

  klasa 8b – sala 124 p. Małgorzata Ptak 

Po zakończeniu spotkań wychowawcy wyprowadzają  i  przekazują dzieci rodzicom pod opiekę. Starsi uczniowie 

samodzielnie wracają do domów. Pozostałe dzieci pozostają pod opieką wychowawcy do czasu przejścia do świetlicy 

szkolnej. 

Godziny  pracy świetlicy szkolnej w dniu 01.09.2020r. 

 6.30 – 11.00 sala 127 

11.00 – 17.00 sala 205 

Informacje o obiadach i dowozach zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spkatarzyna.pl w zakładce 

strefa rodzica. 

Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać z wychowawcami i innymi nauczycielami za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego Librus oraz za pomocą poczty email. Kontakt z sekretariatem szkolnym telefonicznie: 713116378 oraz 

za pomocą poczty email: sp.katarzyna94@gmail.com  

                                                                       

Loginy i hasła dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych, klas I i nowo przyjętych uczniów będą sukcesywnie przekazywane 

przez wychowawców klas. 

 

 

Życzymy udanego i zdrowego roku szkolnego 2020/2021 

 

Z wyrazami szacunku 

            Jolanta Przybytniowska – dyrektor szkoły 

               Maria Babicka- wicedyrektor szkoły   

 

http://www.spkatarzyna.pl/

