
Szczecin 25.08.2021 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

witam serdecznie po wakacjach. Mam nadzieję, że były udane i radosne.  

Minęły wakacje, czas wracać do szkoły. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia  

i przemyślenia, dlatego chcę Państwu przedstawić : 

1- Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz procedury postępowania 

w Polsko-Amerykańskich Szkołach Prywatnych i Punkcie  Przedszkolnym „Inspiracja” 

w Szczecinie w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM w roku szkolnym 

2021/2022 (załącznik) 

 

2- Organizację rozpoczęcia roku szkolnego – 1 września 2021r. 

 Zapraszam uczniów do szkoły wg organizacji: 

 

Czerwony budynek (główny budynek szkoły) kl.4-8 

godz. klasa wejście przez szatnię klasa wejście głównym wejściem 

8.30-9.00 Kl.6 p.D.Olszewska s.5 Kl.5a p.J.Siadak s.10 

9.15-9.45 Kl.5b p.R.Kulikowski s.3 Kl.8b p.J.Siadak s.7 

Kl.7c p.B.Rdzanek s.15    

10.00-10.30 Kl.7a p.B.Rdzanek s.2 Kl.7b p.B.Buko s.12 

Kl.4b p.I.Gątkiewicz s.6    

10.45-11.15 Kl.4a p.M.Kokoszyński s.4 Kl.8c p.A.Styś s.14 

   Kl.8a p.I.Gątkiewicz s.11 

 

Biały budynek kl.2-3 

godz. klasa wejście przez szatnię klasa wejście głównym wejściem 

9.00-9.30 Kl.2a p. B.Birnbach I piętro Kl.3a p.J.Piwudzka parter 

9.45-10.15 Kl.2b p. M.Butryn I piętro Kl.3b p.M.Hojka parter 

 

Żółty  budynek kl.5-latki,0,1 

godz. klasa Miejsce spotkania klasa Miejsce spotkania 

8.00-14.00 5-latki p.D.Janicka        zajęcia przedszkolne 

8.30-9.00 Kl.0a p.M.Bachanowicz przed szkołą * Kl.0b p.D.Gzybek boisko szk.* 

9.15-9.45 Kl.1a p.E.Żochowska przed szkołą * Kl.1b p. A.Łaźniak boisko szk.* 

 

● W razie braku ładnej pogody, rozpoczęcie roku odbędzie się w sali lekcyjnej 

 



 

-Proszę zastosować się do regulaminu szkoły . 

-Przypominam, że uczniów obowiązuje strój szkolny –galowy.  

- Wszyscy dezynfekujemy ręce przed wejściem na teren budynku. 

- Przychodzimy w maseczkach. 

- Zachowujemy bezpieczne odległości między sobą. 

- Uczniowie kl.2-8 wchodzą na teren szkoły  bez rodziców (przepraszam Państwa - to ze względu na 

zdrowie naszych milusińskich. 

- Uczniowie kl.0-1 po spotkaniu rodziców i dzieci z wychowawcą , które odbywać się będzie na 

zewnątrz szkoły, sami wraz z nauczycielem  udadzą się do swoich klas lekcyjnych, a rodziców proszę  

o pozostanie na dworze. 

- Nasi najmłodsi uczniowie – 5-latki - 1 września przychodzą do szkoły już na zajęcia od godz.8.00 do 

godz.14.00 (posiłki dzieci mają zapewnione). 

- Rodziców proszę o skorzystanie z parkingów na przyległych ulicach.  

 

Pozdrawiam  

dyrektor szkoły - Iwona Kolmer 

 

 


