
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1  

im. Wojska Polskiego  w Gniewkowie 

 

8.30 –klasy 1 i 2 (uroczyste rozpoczęcie na dużej sali gimnastycznej, spotkanie 

z wychowawcami) 

Kl. I a   M. Gremplewska    kl. II a M. Błaszak 

Kl. I b   M. Stachulska                                          kl. II b B. Kucharczyk 

 

-uczniom klas 1 i 2 może towarzyszyć jeden  z rodziców(opiekun), 

-pracownicy szkoły będą monitorować ilość opiekunów, 

-na terenie szkoły, boiska obowiązuje dystans społeczny 1,5 m 



-po wejściu do szkoły proszę zdezynfekować ręce , na terenie szkoły zostały 

zamontowane podajniki z płynem, 

-osoby dorosłe po wejściu do szkoły będą miały mierzoną temperaturę, 

-wejście do szkoły w tym dniu wejściem głównym (nr 1) i wejściem 

dodatkowym(nr 2), 

-tego dnia na korytarzu, w sali gimnastycznym uczniowie , rodzice noszą 

maseczki lub przyłbice, 

-rodzice po akademii udają się na boisko   i oczekują na dzieci , nauczyciel 

odprowadza uczniów na boisko i odpowiada na ewentualne pytania , 

-na terenie szkoły, korytarzu ,  sekretariatu  prosimy o używanie maseczek. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



10.00-klasy 3 ,4 i L1 (uroczyste rozpoczęcie na dużej sali gimnastycznej, 

spotkanie z wychowawcami ) 

Kl. III a, b  M. Roszak 

Kl. III c, b I. Jędrzejczak     kl. IV a W. Królak  

L1-   M. Nowicka                                                  kl. IV b, d M. Bielińska  

                                                                               Kl. IVc, d M. Skrajna 

 

- uczniom klas 3 i 4 nie towarzyszą rodzice (opiekunowie), 

- na terenie szkoły, boiska obowiązuje dystans społeczny 1,5 m, 

- po wejściu do szkoły proszę zdezynfekować ręce , na terenie szkoły zostały 

zamontowane podajniki z płynem, 



- wejście do szkoły w tym dniu wejściem głównym (nr 1) i wejściem 

dodatkowym(nr 2), 

- tego dnia na korytarzu, w sali gimnastycznym uczniowie noszą maseczki lub 

przyłbice, 

- na terenie szkoły, korytarzu ,  sekretariatu  prosimy o używanie maseczek 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.30 – klasy 5,6,7,8,L2 ( spotkanie z wychowawcami w klasach)  

 

Kl. V a  A. Szafrańska                                   kl. VI a, c  M. Kordaszewska-Jedel 

Kl. V b   E. Pińska                                          kl. VI b   A. Polak  

L2 -   M. Nowicka                                         kl. VI d, f  J. Pawelska  



 Kl. VI e  A. Pułaczewski                                              kl. VI g A. Pęczkowska 

Kl. VII f, a  G. Czachorowska -Szczupak  

 Kl. VII b P. Szmelter 

Kl. VII c, e, g  J. Rutkowska  

Kl. VII d E. Pilch  

Kl. VII h K. Dziatkowiak  

kl. VIII b,a  D. Wiankowska-Przekwas 

kl. VIII c  D. Wojciechowski 

kl. VIII d. T. Wesołek 

kl. VIII e  E. Olszewska  

 


