
Osówka, dn. 19.08.2022 r. 

          Informacja dla rodziców !!! 

        Zbliża się koniec wakacji, czas wrócić do szkoły!!. W związku z tym przekazuję 

Państwu podstawowe informacje organizacyjne: 

1/ W dniach od 29.08.2022 r. do 31.08.2022 r. w godz. od 7.30 do 12.30 w szkole funkcjonować 

będą tzw. ,,zajęcia przygotowawcze” w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Tony 

Halika w Osówce (opiekunowie: p. Renata Kuziemkowska i pomoc n-la  p. Maja Sawicka), 

2/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w 

Osówce, odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek) o godz. 800 w sali gimnastycznej.                    

Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie. Po części oficjalnej  (ok. 45 min.) 

odbędą się spotkania dzieci z wychowawcami klas, gdzie przekazane będą informacje organizacyjne; 

plan lekcji na 02.09.2022 r.  

kl. I w sali nr 3 na parterze, kl. II w sali nr 4 na parterze, kl. III w sali nr 5 na parterze 

kl. IV w sali nr 12 na piętrze, kl. V w sali nr 21 B na piętrze, kl. VI w sali nr 13 na piętrze, 

kl. VII  w sali nr 16 na piętrze, kl. VIII w sali nr 17 na piętrze. 

3/ Dzienna stawka żywieniowa dla dziecka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 9 zł.                                

Akcja dożywiania dzieci w szkołach wznowiona będzie od 05.09.2022 r. 

3/ Nauka w szkole od września 2022r. odbywać się będzie stacjonarnie!! (później   w zależności od 

zaistniałej sytuacji epidemiologicznej)/.Wpłaty za obiady można dokonać   u  p. kucharki lub konto 

4/ Roczne składki:  na ubezpieczenie dziecka 40 zł /płatne u wychowawców klas w terminie do 30 

września 2022 r./, na Radę Rodziców 50 zł (25 zł organizacja choinki szkolnej + 25 zł na 

zorganizowanie Dnia dziecka) - płatne u wychowawców klas w terminie do 31 października 2022 r. 

5/ Proszę sprawdzić ważność legitymacji szkolnych dzieci!! Aktualizację można uzyskać w 

sekretariacie szkoły. Dzieci kl. I proszę o dostarczenie do wychowawcy lub dyrektora szkoły 

aktualnego zdjęcia w celu wystawienia nowej legitymacji 

6/ Od września 2022 r. szkoła może zapewnić (bez opłat!!) szafki indywidualne dla wszystkich 

uczniów kl. I-VIII. Zainteresowanych rodziców zapraszam do składania wniosków w sekretariacie 

szkoły, w celu podpisania stosownej umowy wynajmu. 

W przypadku dodatkowych pytań czy wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (883689508) w godzinach 

urzędowania, w dni robocze od godz. 730 do 1530. 

Pozdrawiam – życząc owocnej/stacjonarnej/ nauki w nowym roku szkolnym 2022/2023. 

Ryszard Ałtyn/dyrektor szkoły/ 


