INFORMACJE DLA UCZNIÓW
WRZESIEŃ 2021r.

● 1.09.2021r.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

(środa)
Klasy II-VIII spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach wg ustalonego
harmonogramu
Klasy I uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli szkolnej
Klasa 1a

B. Gałuszka

godz. 1200

Klasa 1b

W. Ponc

godz. 1300

Klasa 1c

K. Gwiazda

godz. 1400

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych połączone z zebraniami
organizacyjnymi dla rodziców
● 6.09.2021r.

Zebrania z rodzicami dla klas II-VIII godz. 1600

(poniedziałek)
● 9.09.2021r.

Zebranie Rady Rodziców s. 17B godz. 1600

(czwartek)
● 17.09.2021r.
(piątek)
● 22.09.2021r.
(środa)

Otwarte Mistrzostwa Świata w Jeździe Figurowej na Rolkach – wyjście klas 5b, 6a, 4a
i 5a w ramach lekcji wychowania fizycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej
Koncert „Poznajmy instrumenty muzyczne – obój” – wyjście do Domu Narodowego klas
1a, 2b i 3b

(godz. 1130)

1c, 2a i 3c
● 24.09.2021r.
(piątek)

(godz. 1230)

Bezpłatny przegląd stomatologiczny dla zainteresowanych uczniów SP1 – „Akcja
Dentobus”

● 28.09.2021r.

c.d. bezpłatnego przeglądu stomatologicznego (wtorek)

● 27 i 28.09.2021r.

Szczepienia dla zainteresowanych dzieci w wieku 16-18 lat przeciwko COVID-19

(wtorek/środa)
● 28.09.2021r.
(wtorek)
● 29.09.2021r.
(środa)
● 30.09.2021r.
(czwartek)

w punkcie szczepień w rejonie Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie
(we wtorek od 1200 do 1800, w środę od 900 do 1200)
Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego SP1,
poprzedzone kampanią wyborczą
Wycieczka dydaktyczna do Krakowa zainteresowanych uczniów klas ósmych
z p. R. Milewskim (w programie m.in. zwiedzanie Muzeum Czartoryskich)
Dzień Chłopaka w SP1 z Samorządem Uczniowskim – „Top Model – Boy 2021”
w auli szkolnej dla klas 4-8 wg ustalonego harmonogramu
(odpowiedzialni: M. Sulej, D. Nowak)

PONADTO:
● wycieczki klasowe
● międzyszkolne rozgrywki sportowe
● rozpoczęcie zajęć wspomagających dla klas IV-VIII
● deklaracje uczniów klas ósmych odnośnie wyboru języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie
● przystąpienie klas 4a i 4b do programu edukacji antynikotynowej „Bieg po zdrowie” (odpowiedzialni: M. Domajer, A. Kotowska)

