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Biuletyn nr 1 

❖ Witamy w nowym roku szkolnym 2022/2023! W poszczególnych załącznikach na naszej 

stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje o nauczycielach i przydziałach sal 

lekcyjnych, cenach za podręczniki, a także kalendarz szkolny i aplikację na obecny rok 

szkolny. Zaznaczam, ze mogą jeszcze nastąpić zmiany w związku z tym, ze w przyszłą 

sobotę wciąż będą trwały zapisy do naszej szkoły. 

❖ Klasy 0-VIII zapraszamy 10 września do budynku szkolnego przy OLA (poranna zmiana: 

8.30-11.45; popołudniowa zmiana: 12.00-15.15). Z uczniem na początku zajęć może 

wejść jeden rodzic na krótkie zebranie z nauczycielem. 

❖ Klasy licealne zaczynają zajęcia w piątek  9 września (godz. 17.30-20.30). Rodzic będzie 

mógł wejść z uczniem do klasy na początku zajęć na krótkie zebranie z nauczycielem. 

❖ Klasa PNL (PSL) zaczyna zajęcia w piątek 16 września. Jednakże prosimy zapisywać 

uczniów jak najwcześniej, by móc odpowiednio zorganizować im zajęcia. 

❖ W tygodniu przed rozpoczynającymi się zajęciami nauczycielki skontaktują się z 

Państwem, którzy zapisali dzieci pod koniec ostatniego roku szkolnego. 

❖ Wychodzenie z budynku po zajęciach będzie przebiegać tak, jak w ubiegłym roku. Mamy 

jedno wejście do budynku od strony kościoła. Bardzo prosze uważać i pilnować swoich 

pociech ponieważ w otoczeniu budynku wciąż trwają prace budowlane. 

❖ Uczniowie, którzy ukończyli klasę VIII w ubiegłym roku szkolnym lub wcześniej będą 

mogli przystąpić do egzaminu LOTE 2022, który zaplanowany jest przez Centralę PSD 

na  listopad. Proszę sprawdzać skrzynki e-mailowe oraz sprawdzać nasza stronę 

internetową. Wznowimy kurs przygotowujący do egzaminu wkrótce. 

❖ Bardzo proszę rodziców, którzy mają dzieci z alergiami czy chorobami, aby skontaktowali 

się z nauczycielką swego dziecka i poprosili o specjalną uwagę. Obowiązuje nas 

wszystkich pracujących w polskiej szkole zasada poufności, a Państwa dzieci muszą czuć 

się z nami bezpiecznie! 

❖ W związku z powyższym punktem bardzo prosimy, aby dzieci jadały posiłki w domu. Jeśli 

uczeń potrzebuje przynieść mały ‘snack’, to nauczycielka klasy zdecyduje kiedy będzie 

przerwa na jedzenie przy zachowaniu środków ostrożności.  Do picia zalecamy wodę. 

❖ W sobotę 24 września planowane jest zebranie rodziców z dyrektorem szkoły. Będę 

mogła odpowiedzieć na Państwa pytanie odnośnie spraw związanych w ostatnim oraz 

bieżącym rokiem szkolnym. 

 

Udanego roku szkolnego! Pozdrawiam serdecznie! 

        Dorota Bakuła, dyrektor 


