
Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej w dniu 1 września  2021r. 

Oddziałyprzedszkolne- zerówki 

Zajęcia w oddziale zerowym od 1 września 2021r.  odbywać się będą w godz. 6:00- 16:00. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie 

oficjalnego rozpoczęcia. Dzieci  i rodzice proszeni są o przybywanie do szkoły z  zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi w szkole 

procedurami BHP ( maseczki, dezynfekcja rąk, zachowaniem bezpiecznej odległości). Z uczniem może przyjść tylko jeden rodzic. 

Dziecko wraz z rodzicem wchodzi wejściem głównym (dla klas IV-VIII) od strony północnej. W dniu 1 września 2021 r. rodzicowi dziecka zostanie 

przekazany przez pracownika szkoły kluczyk do szafki w szatni.  

Rodzic z dzieckiem udaje się do szatni a następnie w godz. 6:00 do 7:00 odprowadza dziecko do sali nr 1.25. 

W godzinach od 7:00 do 8:00 rodzice odprowadzają dziecko: 

- z oddziału 0a do do sali 1.25 ( grupa Pani A. Kaczmarzyk i Pani U. Pawłowicz- Cieślak),  

- z oddziału 0b do sali 1.26 ( grupa Pani E. Smagacz i Pani  A. Wieczerzyńskiej). 

Odbiór dzieci przez rodziców odbywał się będzie: 

- w godz. od 13:00 do 15:00: 

z oddziału 0a do do sali 1.25 ( grupa Pani A. Kaczmarzyk i Pani U. Pawłowicz- Cieślak),  

z oddziału 0b do Sali 1.26 ( grupa Pani E. Smagacz i Pani A.Wieczerzyńskiej). 

- w godz. od 15:00- 16:00: 

wszystkie dzieci odbierane są z sali nr 1.25 

Dzieciom w tym dniu jest zapewnione wyżywienie ( 8:30 – śniadanie, 12:30- obiad, 14:00 – podwieczorek). 

Od 1 września 2021 r. zajęcia dla oddziału przedszkolnego- zerówki odbywać się będą w trybie stacjonarnym (w budynku szkoły)  zgodnie   
z obowiązującymi procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej - www.spgorapulawska.edupage.org . 

 

http://www.spgorapulawska.edupage.org/


Klasy I - VIII 
Uczniowie i rodzice proszeni są o przybywanie do szkoły punktualnie oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z przyjętymi w szkole 

procedurami BHP ( maseczki, dezynfekcja rąk, zachowaniem bezpiecznej odległości). Z uczniem może przyjść tylko jeden rodzic. 

Klasa/wychowawca godzina 
Wejście stare od 

strony wschodniej (dla 
klas I – III) 

Wejście główne od 
strony północnej ( dla 

klas IV – VIII) 

Wejście od strony 
zachodniej (wejście 

od boiska ) 

Wejście 
ewakuacyjne od 
strony północnej 

I A – p. M. Miękus 9.00    Sala 1.4 

I B – p. M. Motyczyńska 9.00    Sala 1.3 

II A– p. T. Trych 9.00 Sala 1.1    

II B – p. J. Świderska 9.00 Sala 1.2    

III A – p. B. Stasiak 9.00   Sala 1.47  

III B – A. Nowocień 9.00  Sala 1.19   

IV A – p. T. Szymajda 9.00  Sala 1.29   

IV B – p. A. Osiak 9.00  Sala 1.23   

V a – B. Koza 9.00 Sala 2.5    

V b – D. Filipowska 9.00 Sala 2.6    

VI a – p. K. Kucharska-
Skrzyńska 

9.00   Sala 2.13  

VII a – D. Chodoła 9.00  Sala 1.22   

VII b – p. D. Kacperek 9.00  Sala 2.11   

VIII a – p. B. Stolarczyk 9.00   Sala 2.21  

VIII b – p. M. Gorgol 9.00   Sala 1.30  

 

W dniu 1 września 2021 r. świetlica szkolna będzie czynna od 9:30 do 16:00. 

Od 2 września 2021 r. zajęcia szkolne dla klas I-VIIIodbywać się będą w trybie stacjonarnym (w budynku szkoły)zgodnie z 

obowiązującymi procedurami zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły - www.spgorapulawska.edupage.org. 

http://www.spgorapulawska.edupage.org/

