
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie w związku z zbliżającym się terminem 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chciałabym  przekazać Państwu informację  

o organizacji pracy i nauki w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Ks. Andrzeja 

Biernackiego w Wielgusie. 

Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym 

dniu. Od pierwszego września uczniowie SPP w Wielgusie rozpoczną edukację 

w trybie  stacjonarnym, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEiN. 

Ze względów sanitarnych nie będzie wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego, ale  

w salach lekcyjnych z wychowawcą klasy. Jednocześnie informujemy, że Rodzice 

uczniów (klas II – VIII) nie uczestniczą w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole. 

Przypominamy także o podstawowych zasadach higienicznych, np. o obowiązku 

dezynfekcji rąk, zachowaniu odstępu oraz zakrywaniu ust i nosa.  

W dniu 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły (przyjeżdżają)  na 

godzinę 9.00, na spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach: 

Klasa Wychowawca Numer sali 
 

IAB  Edyta Gołębiowska, Mirosława Szczerba  48 

II Jolanta Krupa  27 

III a Janina Musiał  9 

III b Bożena Lubera 29 

IV a  Paweł Nowak  44 

IV b Renata Oziębło - Połetek 43 

V Dorota Kuliś  41 

VI Hanna Mazur 42 

VII Beata Bojko 20 

VIII A Elżbieta Gruchała  22 

VIII B Bernadeta  Wiśniewska 52 



✓ Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od 

innych osób 

✓ Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca.  

✓ Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę 

osłaniającą. 

 

Wejście do budynku: 

• Uczniowie klas: 0 – III wchodzą do budynku wejściem od strony ulicy. 

• Uczniowie klas IV – VIII od strony parkingu (wejście nr 4) 

 Autobusy szkolne: 

✓ Zgodnie z obowiązującymi zasadami uczniowie podczas podróży 

autobusem szkolnym obowiązkowo zakrywają usta i nos. 

✓ Autobusem szkolnym mogą wyłącznie być przewożeni uczniowie 

SSP w Wielgusie (100 % miejsc siedzących) 

Wyjazd autobusów szkolnych  

ok. godz. 8.00  

z Kazimierzy Wielkiej. 

Powrót ok. godz. 10.00 

 

W związku z sytuacją zagrożenia 
epidemiologicznego, proszę na bieżąco 
obserwować stronę szkoły i komunikaty  
w e - dzienniku. 

 


