
Uczniowie i rodzice klas II – VIII  

1. Zapoznają się z procedurami funkcjonowania szkoły od 1 września 2021 r. dostępnymi pod linkiem: 

http://sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/procedury_szkola0921.pdf 

2. Przychodzą do szkoły według poniższego harmonogramu i udają się BEZPOŚREDNIO do 

wyznaczonych klas (przydział klas podany jest w procedurach).  

Godz. Klasa wejście 

8:00 II a, II b Budynek 1 

8:00 IV a, IV b, V a, V b Budynek 2 

9:00 III a, III b Budynek 1 

9:00 VI, VII a, VII b, VIII a, VIII b Budynek 2 

 

3. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk, 

osłonięte usta i nos)  

4. W klasach odbędzie się spotkanie z wychowawcą, podczas którego uczniowie otrzymają 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe.  

5. Uczniowie proszeni są o przyniesienie długopisów w celu potwierdzenia odbioru materiałów 

ćwiczeniowych oraz reklamówek lub plecaków na podręczniki.  

6. Rodzice mogą wejść tylko do wyznaczonej strefy w szkole z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, osłonięte usta i nos) lub czekać na dziecko przed szkołą.  

7. Przewidywany czas spotkania uczniów z wychowawcą około 45 minut.  

8. Rodzice uczniów wymagających opieki świetlicowej proszeni są o pobranie karty zapisu ze strony 

szkoły w zakładce „Regulaminy i procedury” – „Regulamin przyjęcia do świetlicy szkolnej” 

i dostarczenie wypełnionej karty do sekretariatu szkoły do dnia 2 września 2021 r. do godz. 15.  

Rodzice uczniów klas II – V proszeni są o pobranie „Oświadczenia dotyczącego powrotu dziecka ze 

szkoły” oraz dostarczenie do wychowawcy klas w dniu 1 lub 2 września 2021 roku. 

Rodzice nowych uczniów oraz uczniów klas IV proszeni są o pobranie „Ankiety aktualizującej dane 

osobowe”  oraz dostarczenie do wychowawcy klas w dniu 1 lub 2 września 2021 roku. 

9. Rodzice uczniów klas II – IV chcących korzystać z obiadów dokonują zapisów TELEFONICZNIE pod 

numerem telefonu: 134350470 do dnia 2 września 2021 r. do godz. 15. Przypominamy, że odpisy 

obiadów należy zgłaszać w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 9.00. 

http://sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/procedury_szkola0921.pdf
http://sp.iwonicz.pl/regulamin_przyjecia_do_swietlicy_2019.pdf#page=3
http://www.sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/Oswiadczenie_powrot_dziecka.pdf
http://www.sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/Oswiadczenie_powrot_dziecka.pdf
http://www.sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/Ankieta_dane_osobowe.pdf
http://www.sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/Ankieta_dane_osobowe.pdf


10. Uczniowie klas V – VIII zapisują się na obiady u wychowawców w dniu 1 września 2021 r. 

11. Stołówka będzie czynna od 06.09.2021 r. (poniedziałek), a obiady wydawane będą zgodnie  

z harmonogramem umieszczonym w procedurach funkcjonowania szkoły  (Procedura V). 

12. Sklepik szkolny czynny od dnia 2 września 2021 r. 

13. W dniu 1 września uczniów obowiązuje strój galowy. 

http://sp.iwonicz.pl/dokumenty21_22/procedury_szkola0921.pdf#page=8

