
Zasady pracy szkoły
Rok szkolny 2021/2022



Rozpoczęcie roku szkolnego

9:00 → klasu 0-1 
10:00 → klasy 2-3

   10:30 → klasy 4 
11:00 → klasy 5-6
11:30 → klasy 7-8

Po uroczystym rozpoczęciu czas z wychowawcą.



W roku 2021/22 szkoła będzie czynna w 
godzinach:

7:00 - 17:00



Nadal obowiązują dwie bańki społeczne - klasy 0-3, klasy 4-8:
- dwa niezależne rozkłady lekcji, przerw oraz obiadów

- dwa niezależne zespoły nauczycieli
- podział budynku na strefy i osobne miejsca spędzania przerw.

klasy 0-3 klasy 4-8

0 8:00 - 9:00       (5’) 7:55 - 8:40       (5’)

1 9:05 - 9:50       (5’) 8:45 - 9:30       (5’)

2 9:55 - 10:40     (5’) 9:35 - 10:20     (15’)

3 10:45 - 11:30   (20’ - lunch 0-1) 10:35 - 11:20    (5’)

4 11:50 - 12:35   (20’ - obiad 2-3) 11:25 - 12:10    (20’ - obiad 4-5)

5 12:55 - 13:40   (5’) 12:30 - 13:15    (20’ - obiad 6-8)

6 13:45 - 14:30 13:35 - 14:20    (5’)

7 14:35 - 15:20 14:25 - 15:10



KLASA SALA WYCHOWAWCA ASYSTENT

0 07 L. Bakiera A. Okońska

1a 05 A. Matkowska U. Szulczewska

1b 06 A. Konieczna M. Jakubowska

1c 121 M. Najewska M. Jakubowska

2a 124 M. Ratajczak J. Uljasz

2b 120 A. Seiffert J. Uljasz

2c 122 K. Woźniak A. Chyra

3a 126 M. Wawrzyniak A. Piekielny

3b 125 H. Łosińska A. Piekielny

3c 144 A. Oziemkowska A. Luszawska

Wychowawcy i sale lekcyjne 



KLASA SALA WYCHOWAWCA ASYSTENT

4a 134 A. Kania J. Jankowiak

4b 136 B. Kowalczyk K. Napierała-Rydz

4c 135 D. Tabaka - Wojak K. Napierała-Rydz

5a 39a M. Szulerowicz P. Ziegenlaub

5b 43 O. Soporowska-Wojtczak M. Przybylski

5c 145 A. Wysocka M. Przybylski

6a 132 S. Wolska R. Jarych

6b 133 E. Laszuk M. Białowąs

7a 40 P. Kociniewski S. Denka

7b 42 E. Bujak P. Szydłowski

7c 41 D. Dziubińska S. Górka

8a 148 O. Rąglewska S. Denka

8b 146 I. Gradys M. Białowąs

8c 149 A. Drabczyk V. Noweta



Rozpoczęcie lekcji 
klasy 0-3
➢ Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 9:05.

➢ Rodzic/opiekun odprowadza dziecko do szkoły. 
Na terenie szkoły dziecko samodzielnie przechodzi do swojej sali. 

klasy 0-1
➢ Opiekę poranną pełni wychowawca w sali danej klasy. 
klasy 2-3
➢ Do czasu rozpoczęcia lekcji dzieci spędzają czas w świetlicy.



Rozpoczęcie lekcji 

klasy 4-8
➢ Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 8:45.
➢ Uczniowie na terenie szkoły mogą przebywać od godziny 8:00 

(wyjątkiem jest lekcja 0).
➢ Rodzice/opiekunowie pozostają poza budynkiem szkoły.
➢ Do czasu rozpoczęcia lekcji uczniowie spędzają czas w swojej sali.
➢ Opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący na korytarzu.



Zakończenie lekcji
➢ klasy 0-4 - uczniowie są odbierani przez rodziców na patio szkoły, po 

uprzednim zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna wychowawcy świetlicy, że 
rodzic/opiekun oczekuje na dziecko na zewnątrz.

➢ klasy 5-8 - wszyscy uczniowie po zakończonych lekcjach samodzielnie 
opuszczają budynek szkoły. Jeśli uczeń jest odbierany przez rodzica 
przebywa w wyznaczonej strefie i samodzielnie kontaktuje się z rodzicem 
przez telefon. 

Świetlica szkolna dla uczniów klas 0-4



Zajęcia pozalekcyjne. Fakultety sportowe:
➢ Zajęcia pozalekcyjne uruchomimy w połowie września.
➢ 4 godzina wychowania fizycznego - Fakultety (od 13.09): 

○ Pływanie (0-8)
○ Tenis ziemny (4-6) 
○ Taniec /Videodance (4-6) 
○ Gry zespołowe i rekreacyjne (7-8)
○ Piłka nożna (7-8)
○ Crossminton (7-8)
○ oraz nowość: Mocne Ciało (7-8)

➢ Zajęcia z rzeźby zostają wstrzymane w pierwszym semestrze 
(remont w CKZ).



Poznajmy się - nowi nauczyciele w gronie
Katarzyna Babka - nauczycielka współorganizująca zajęcia.
Katarzyna Napierała-Rydz - nauczycielka plastyki, kl. 4, 5.
Przemysław Szydłowski - nauczyciel plastyki, kl. 6, 7.
Adrianna Woźniak - nauczycielka języka hiszpańskiego, kl. 7a, 8a, 8c.
Maciej Wróbel - nauczyciel wychowania fizycznego w edukacji 
wczesnoszkolnej.
Katarzyna Karaśkiewicz - nauczyciel opiekun w świetlicy
Vacat na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki
Obsada tymczasowa lekcji matematyki w klasach:
 4b - Andżelika Wysocka, 4c - Violetta Barłóg, 6a - Violetta Noweta.



Zasady bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEN

➢ Nie ma obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych z uwagi 
na utrzymanie baniek społecznych oraz przerw w różnych godzinach. 

➢ W salach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich.
➢ Zachowujemy dystans społeczny.
➢ Dbamy o higienę i często myjemy ręce.
➢ Często wietrzymy sale. 
➢ Podczas przerw 5-minutowych i śniadaniowej uczniowie przebywają w sali.
➢ Przerwy 20-minutowe uczniowie spędzają, w miarę możliwości, na 

świeżym powietrzu.



Strefy w budynku szkolnym - parter
WEJŚCIE 

A

WEJŚCIE 
B



Strefy w budynku szkolnym - 1 piętro



Strefy w budynku szkolnym - parter

WEJŚCIE  A - uczniowie klas 0-3 oraz 4,6

WEJŚCIE B - uczniowie klas 5,7,8  

STREFA POMARAŃCZOWA - uczniowie klas 0-3

STREFA NIEBIESKA - uczniowie klas 5, 7, 8

STREFA ZIELONA - uczniowie klas 4, 6



Obiady

➢ zamawiamy przez stronę https://www.kuchniacateringowa.pl/

https://www.kuchniacateringowa.pl/


Priorytety pracy Społecznej Czwórki 
➢ Pokaż język - zwrócimy uwagę na poprawne używanie języka polskiego 

podczas każdej lekcji; będziemy ćwiczyć umiejętności zapisywania 
własnych myśli - ciekawego i celnego formułowania wypowiedzi 
pisemnych.

➢ Z Tobą raźniej - uruchomimy energię włączającą, aby pokazać, 
że każdy w grupie jest potrzebny i ważny, realnie - offline; 
to szczególnie ważne w/po czasie pandemii i wobec wyzwań 
i niepokojów bycia online; zwrócimy uwagę na to, co może wyłączać 
i zabierać poczucie bezpieczeństwa.



Priorytety pracy Społecznej Czwórki 

➢ Poruszeni dla zieleni - przyjrzymy się zieleni wokół nas, 
przyrodzie tej najbliższej: na parapecie, blisko domu i szkoły, 
w mieście i na obrzeżach (Co widzę? Co mijam? Po czym 
chodzę?); będziemy odkrywać i badać bogactwo 
naszego bliskiego zielonego świata, 
i poznawać ,,nasze podwórko” z zupełnie innej strony.



Zadania domowe, czyli praca własna ucznia

Uczniowie, oprócz pracy na lekcjach, uczą się sami, przygotowują 
prezentacje, piszą wypracowania, opracowują projekty. Jest to praca 
własna ucznia i tak ją będziemy nazywać.

W Librusie, w terminarzu będziemy odnotowywać: sprawdziany 
i projekty, wypracowania, czyli prace terminowe.
Reszta zadań do pracy własnej jest podawana przez nauczycieli 
uczniom, a oni zapisują je w zeszycie lub w innym swoim notatniku, 
kalendarzu, itp. 



Zebrania z Rodzicami

WRZEŚNIOWE ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE

środa 08.09 → klasy 0-3

czwartek 16.09 → klasy 4-8



A co jeśli …? (mamy nadzieję, że ten slajd jest zbędny)

WARIANT A - nauka stacjonarna 
WARIANT B - nauka online

NAUCZANIE HYBRYDOWE
WARIANT C 

• edukacja wczesnoszkolna stacjonarnie
• klasy 4-8 online

O wariantach pracy szkoły decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem prowadzącym. Więcej informacji po rozpoczęciu roku.



Wyposażenie korytarzy, 
udogodnienia na przerwach dla uczniów.






