
WAŻNE!! 

 

W związku z panującymi obostrzeniami sanitarnymi do szkoły wchodzą tylko 

uczniowie. 

Rodzice (opiekunowie) odprowadzają i odbierają dziecko przy głównych drzwiach 

wejściowych szkoły. 

Przy odbiorze ucznia ze świetlicy proszę dzwonić pod numer: 503 061 280. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

 

W razie potrzeby kontaktu z nauczycielami prosimy robić to  mailowo, na e-dzienniku  bądź 

telefonicznie (w czasie pracy szkoły): 

 

Bartos Żaneta - bartos.zan22@gmail.com 

Bejm Maria - bejm.mar@gmail.com 

Dyrda Agnieszka – dyrda.agn@gmail.com 

Ignaczak Grzegorz - ignaczak.gr@gmail.com 

Ignaczak Iwona - ignaczak.iw@gmail.com 

Ignaczak-Mieszkalska Renata r.i.mieszkalska@gmail.com 

Jabłońska Ewa – jablonska.e36@gmail.com 

Jachymska Brygida - brygida.jachymska@gmail.com 

Jagieniak Karina - jagieniak.k1@gmail.com 

Jama Małgorzata - malgorzatajama984@gmail.com 

Jarząb Aneta - jarzab.an@gmail.com 

Kłosiak -Chwiłka Karina – klosiak.ka@gmail.com 

Koj – Cebula Mariola mariolakojcebula01@gmail.com 

Krzemińska Marlena – mkrzemiska180@gmail.com 

Kubacka – Barcz Aneta - kubackabarcz.an@gmail.com 

Mateja – Chrzanowska Izabela - matejachrzanowska.iz@gmail.com 

Mateja – Pecyna Katarzyna - pecynaka1@gmail.com 

Ośródka Ireneusz - irekosrodka@gmail.com 

Paruch Katarzyna - paruch.katarzyna14@gmail.com 

Pilak Justyna - pilak.ju@gmail.com 

Rychter Andrzej - rychterand@gmail.com  

Sołtysiak Aneta - soltysiak.ane@gmail.com  

Struzik Aneta - struzika842@gmail.com 

Szmyt Katarzyna – kasiaszmyt74@gmail.com 

Śliwka Marek - mareksliwka067@gmail.com 

Topoła Izabela -iza.topola@gmail.com 

Wyrembak Agnieszka - wyrembakagnieszka77@gmail.com 

Zajączkowska Anna - anka.zaj50@gmail.com 

Ziółkowski Grzegorz - ziolkowski.gr@gmail.com 
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INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W ROKU 

SZKOLNYM 2021/2022 

 

W związku z koniecznością realizacji obowiązujących wytycznych sanitarnych dla placówek 

oświatowych oraz zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie epidemii - 

dyrektor szkoły UTRZYMUJE następujące ustalenia: 

1. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice i opiekunowie odprowadzają lub odbierają 

dziecko przy głównych drzwiach wejściowych szkoły. 

2. Po wejściu do szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk lub ich starannego umycia 

3. W plecaku zawsze znajdują się chusteczki higieniczne i mały płyn do dezynfekcji, jeśli 

ze względów zdrowotnych dziecko musi takiego używać. O tym fakcie rodzic informuje 

wychowawcę.  

4. W szatni i w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach uczniowie i nauczyciele oraz 

pracownicy szkoły obowiązkowo mają zasłonięte usta i nos maseczką ( nie obowiązuje na 

świeżym powietrzu np. boisku szkolnym). 

5. NAUKAW KLASACH ODBYWA SIĘ BEZ MASECZEK 

Proszę o bezwzględne  respektowanie tych ustaleń. Maseczki nosimy tylko na wspólnych 

przestrzeniach, na których nie ma możliwości zachowania dystansu. Razem musimy zadbać 

o to, aby wszyscy byli zdrowi i nauka mogła odbywać się w szkole. 

 

Iwona Ignaczak 

 

 


