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1  Spotkania dla Rodziców inaugurujące rok szkolny  

  

 Dla Rodziców uczniów klas 0–3 Szkoły Podstawowej, w szczególności Rodziców, 

których synowie rozpoczynają naukę w ŻAGLACH:  

Miejsce: Szkoła ŻAGLE Falenica, ul. Lokalna 51, boisko szkolne (w przypadku złej pogody 

spotkanie zostanie przeniesione do Międzylesia)  

Data: 31 sierpnia 2021 (wtorek), godz. 18:30  

  

 Dla Rodziców uczniów klas 4–8 Szkoły Podstawowej i Liceum:   

Miejsce: Szkoła ŻAGLE Międzylesie, ul. Pożaryskiego 28, hala namiotowa (wejście od strony 

boiska przy ul. Żegańskiej)  

Data: 1 września 2021 (środa), godz. 18.30 

  

2   Pierwszy dzień zajęć – 1 września  

  

 W tym dniu pracujemy według następującego planu:  

 

Szkoła Żagle w Falenicy  

Klasy 0  

8.00-12.05 – zajęcia z wychowawcą (budynek B)  

  

Klasy 1-3  

8.00-8.50 – zajęcia z wychowawcą (klasy 1 – budynek B, klasy 2-3 budynek A)  

8.50-15.15 - zajęcia według planu klasy (rozkład zajęć dla poszczególnych klas zostanie 

przesłany w najbliższych dniach)  

  

Inauguracja roku szkolnego dla wszystkich uczniów odbędzie się na boisku szkolnym w godz. 

11.30-12.05. 

  

Szkoła Żagle w Międzylesiu  

Klasy 4-8 SP  

8.00-8.45 – inauguracja roku szkolnego dla uczniów w hali namiotowej (na teren szkoły 

uczniowie wchodzą wejściem B od strony boiska przy ul. Żegańskiej)  

8.50-9.35 – zajęcia z wychowawcą (klasy 4-5 – budynek nr 6A, klasy 6-8 – budynek nr 6)  

9.45 do końca dnia szkolnego – zajęcia według planu (rozkład zajęć dla poszczególnych klas 

zostanie przesłany w najbliższych dniach)  

    

Klasy 1-4 LO  

8.00-8.45 – zajęcia z wychowawcą (budynek nr 6, II piętro)  

8.50-9.35 – inauguracja roku szkolnego dla uczniów w hali namiotowej  

9.45 do końca dnia szkolnego – zajęcia według planu (rozkład zajęć dla poszczególnych klas 

zostanie przesłany w najbliższych dniach)  



3  

  

  

Prosimy o przyniesienie zeszytów pracy wakacyjnej, stroju sportowego oraz innych 

przedmiotów wymienionych w wyprawce. Tego dnia transport szkolny rozpoczyna 

funkcjonowanie zgodnie z rozkładem dostępnym tutaj: https://zagle.sternik.edu.pl/transport/  

 

 1 września wszyscy uczniowie przychodzą w mundurku galowym (krawat i koszula). 

 

3  Bezpieczeństwo na terenie szkoły  

  

Szkoły w Falenicy i w Międzylesiu znajdują się na ogrodzonym terenie, na który nie mają 

wstępu osoby postronne.  

  

Staramy się ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, 

dlatego też prosimy rodziców/opiekunów odprowadzających dzieci do szkoły o zachowanie 

następujących środków ostrożności:  

• Opiekunowie odprowadzający dziecko powinni być bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

• Opiekunowie proszeni są o nie wchodzenie do budynku szkoły w szczególności w 

godzinach rozpoczynania i zakończenia zajęć w szkole. Odprowadzanie uczniów oraz 

ich odbiór będzie odbywał się na zasadach opisanych poniżej dla poszczególnych 

lokalizacji.  

• Prosimy o zachowanie w miarę możliwości dystansu w przestrzeni publicznej m.in. od 

kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m oraz dystans od 

pracowników szkoły min. 1,5 m.   

• Stosujemy środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekujmy ręce.  

  

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku uczniów chorujących przewlekle na 

choroby górnych dróg oddechowych, prosimy o przekazanie placówce zaświadczenia od 

lekarza.  

  

Praca szkoły zorganizowana jest w taki sposób, aby w miarę możliwości zapewnić zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczennic na terenie szkoły.  

  

Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W każdej sali lekcyjnej będą 

umieszczone materiały graficzne przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  

https://zagle.sternik.edu.pl/transport/
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Szczegółowe zmiany organizacji pracy szkoły w czasie pandemii COVID-19  

od 1 września 2021 zostaną opracowane i przekazane Państwu na podstawie wytycznych MEN, 

GIS i MZ.  

  

4   Spotkania rodziców z tutorem  

  

Spotkania z tutorem odbywać się będą głównie we wtorki. W Falenicy w godzinach 16.00 - 

18.00, w Międzylesiu w godzinach 17.00–19.00. Spotkanie dotyczące jednego dziecka 

 trwa 40 minut i odbywa się raz na trymestr.  

Jeśli będzie to konieczne, tutor wyznaczy jeszcze jeden dodatkowy termin spotkań, który będzie 

dla Państwa widoczny w systemie zapisów. Na spotkania zapraszamy zawsze oboje Rodziców. 

Informacje o tutorze zostaną przekazane rodzicom na początku września. Forma spotkania 

stacjonarna lub online. 
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Na spotkanie Rodzice umawiają się przez dedykowaną platformę. Zapisu dokonać można za 

pośrednictwem strony - https://tutoringrodzinny.pl/zapis-dla-rodzicow-sternika po 

wprowadzeniu hasła: sternik z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

  

5   Spotkania z nauczycielami 

  

Rodzice zainteresowani rozmową z nauczycielem danego przedmiotu będą mogli spotkać się  

z nim w każdy pierwszy wtorek miesiąca między godz. 17.00 -19.00 po wcześniejszym 

umówieniu się przez sekretariat (najpóźniej w poniedziałek przed planowanym terminem). 

Spotkanie dotyczy spraw dydaktycznych i trwa 20 minut. Forma spotkania stacjonarna lub 

online.  

 

Terminy spotkań: 

5 października 2021 

2 listopada 2021 

7 grudnia 2021 

4 stycznia 2022 

15 lutego 2022 

1 marca 2022 

5 kwietnia 2022 

10 maja 2022 

7 czerwca 2022 

 

6   Mundurek szkolny i strój sportowy  

  

Noszenie kompletnego mundurka szkolnego jest obowiązkowe. Jest ono wyrazem szacunku 

dla Szkoły, świadczy o jej wizerunku oraz godnej postawie ucznia. Schludny wygląd jest 

uwzględniany w trymestralnej i rocznej ocenie zachowania.  

  

Wszystkie elementy mundurka szkolnego, stroju do zajęć sportowych oraz inne części odzieży 

regularnie wykorzystywane i zmieniane w szkole, powinny być podpisane w sposób trwały i 

czytelny.  

  

Odzież zagubiona w szkole i niepodpisana będzie przekazywana na rzecz organizacji 

charytatywnych lub sprzedawana podczas festynu na cel szkolny.  

  

Mundurki oraz stroje sportowe można zakupić w sklepie internetowym firmy 

MARKMUNDURKI (https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy) hasło szkoły: STERNIK.  

  

Wzory są dostępne na stronie internetowej sklepu po zalogowaniu oraz na stronie 

https://zagle.sternik.edu.pl/mundurek/.  Sklep internetowy będzie dostępny przez cały rok 

szkolny.  

    

https://tutoringrodzinny.pl/zapis-dla-rodzicow-sternika
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://mark-mundurki.pl/sklep-internetowy
https://zagle.sternik.edu.pl/mundurek/
https://zagle.sternik.edu.pl/mundurek/
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STANDARD MUNDURKA  
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7  Wyprawy Ojców i Synów  

  

Terminy najbliższych wypraw:  

• 11.09.2021 – wycieczka klas 4 

• 18-19.09.2021 – wycieczka klas startowych 

• 25.09.2021 – wycieczka klas 5 

• 2.10.2021 – wycieczka klas 6 

• 28-29.05.2022 – wycieczka klas 3 

 

8  Jednodniowe wycieczki szkolne – opłaty oraz transport  

  

Opłatę za wycieczki oraz transport z nimi związany ponoszą Rodzice. Opłata ta zostanie 

doliczona do noty finansowej w miesiącu następnym po dacie wystąpienia wycieczki.  

O terminie wycieczki oraz kosztach związanych z jej organizacją informuje wychowawca. 

Rodzice otrzymają od Wychowawcy przed każdą wycieczką formularz deklaracji udziału 

dziecka. Wypełnienie deklaracji udziału dziecka w wycieczce jest równoznaczna z naliczeniem 

opłaty w nocie w wysokości 18,00 zł. 

 

9  Bractwa  

  

Wzorem szkół angielskich każdy uczeń Szkoły Żagle jest członkiem jednego z czterech bractw. 

Mają one na celu utrzymanie dobrej atmosfery, wzbogacenie tradycji szkolnych oraz integrację 

uczniów poza swoją grupą wiekową.   

  

Na czym to polega?   

  

Wszyscy chłopcy w ŻAGLACH przydzieleni są losowo do jednego z czterech bractw, którym 

przypisano kolory. Są to: Buki (zielony), Klony (niebieski), Dęby (żółty) i Jesiony (czerwony). 

W przeciwieństwie do klas dzielonych „poziomo”, to jest według rocznika urodzenia, w 

bractwach podział jest „pionowy”, czyli niezależny od wieku, tak iż w jednym bractwie są 

uczniowie od zerówkowicza po licealistę.   
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Zasadniczo przydział do bractwa jest niezmienny. Rodzeństwa nie są rozdzielane, więc jeśli 

starszy brat należy do Buków młodszy również będzie Bukiem.   

  

Bractwa biorą udział w różnych zadaniach i konkurencjach, w których uczniowie zdobywają 

punkty dla swojego bractwa. Konkurencje obejmują zadania sportowe, dydaktyczne i 

artystyczne; niektóre wymagają współpracy całego bractwa lub podgrupy, w innych punkty 

mogą zdobywać pojedynczy uczniowie. Bractwa dają również szanse na rozwijanie 

umiejętności przywódczych. Każde posiada kapitana, który animuje, zagrzewa do walki i 

reprezentuje bractwo.  

  

Na koniec roku zwycięska grupa otrzymuje z rąk Dyrektora - Puchar Bractw, który przez 

kolejny rok jest eksponowany wraz z barwami zwycięzców. Z racji dwóch lokalizacji, bractwa 

w Falenicy i w Międzylesiu zbierają punkty oddzielnie i mają też oddzielne puchary oraz 

swoich kapitanów.   

 

10   Autobus szkolny  

  

Korzystanie z autobusu szkolnego jest świadczeniem dodatkowym, uwzględnianym  

w comiesięcznej nocie finansowej na podstawie złożonego przez Rodziców Ucznia 

wypełnionego formularza o nazwie: Oświadczenia – autobus szkolny 2021/2022.  

Oświadczenie jest pisemną zgodą Rodziców na korzystanie przez Ucznia z autobusu 

szkolnego na określonej linii. Raz złożone oświadczenie obowiązuje przez cały rok szkolny na 

jaki zostało złożone.   

  

Zgłoszenie Ucznia do korzystania z autobusu szkolnego może odbyć się jedynie poprzez 

złożenie formularza o nazwie Oświadczenia – autobus szkolny 2021/2022. Oświadczenie 

można złożyć w  następujący sposób:  

• wypełniając formularz znajdujący się na stronie zagle.sternik.edu.pl/transport/,  

• przesyłając wypełniony formularz (do pobrania na stronie) na adres:  

transport@sternik.edu.pl,   

 

Oświadczenie należy złożyć na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem przejazdów przez 

Ucznia.   

Uczeń może rozpocząć korzystanie tylko wówczas gdy Rodzice po złożeniu Oświadczenia 

otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie miejsca w autobusie szkolnym.  

  

 

11   Posiłki w szkole  

  

We wrześniu 2021 r. posiłki dla chłopców wydawane będą zgodnie z Państwa deklaracjami z 

ubiegłego roku szkolnego. Nowe Rodziny oraz osoby, które chcą zmienić dotychczas 

obowiązującą deklarację, proszone są o wypełnienie formularza LINK.  

Prosimy o przesłanie deklaracji do 27 sierpnia 2021 włącznie. 

https://zagle.sternik.edu.pl/transport/
https://zagle.sternik.edu.pl/transport/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VGv9HysU00elKRbwvTIPmmNr2JVVvVxDgoZ9vU_kNJlUNTBVNFUwR1VMWEVRTkZaTkJDWjE2QTM4SS4u
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Dzieci, które nie będą korzystały z obiadów szkolnych podczas przerwy obiadowej, będą mogły 

spożywać prowiant przyniesiony z domu.  

 

Opłata za posiłki jest płatna z dołu za miesiąc poprzedni (np. za posiłki wykorzystane  

w czerwcu, opłata jest naliczana w nocie wystawionej w lipcu).  

 

12   Wyprawka szkolna  

  

W roku szkolnym 2021/2022 wzorem lat ubiegłych chcemy Państwu ułatwić wyposażenie 

dzieci w potrzebne materiały. Z tego powodu wyprawka w wysokości 150,00 zł zostanie 

naliczona w nocie finansowej wysłanej przez Biuro STERNIKA. Jest ona przeznaczona na 

pokrycie kosztów zakupu agendy, kopiowania materiałów dydaktycznych takich jak karty 

pracy i fiszki, dodatkowych materiałów piśmienniczych, artystycznych, dydaktycznych, 

pomocy naukowych oraz materiałów używanych podczas świąt klasowych i szkolnych.  

  

Kwota wyprawki nie pokrywa kosztów organizacji wycieczek oraz zakupu zeszytów 

szkolnych.  

  

Prosimy, aby na 1 września 2021 r. zostały przyniesione:  

  

Uczniowie klas startowych oraz 0–3 (Falenica):  

– dwa tekturowe opakowania chusteczek higienicznych po 100 sztuk,  

– dwa podpisane worki płócienne (jeden na strój na wychowanie fizyczne, drugi na buty 

sportowe),  

– sztywna teczka formatu A4 na prace noszone do domu.  

– podpisane kredki ołówkowe w 12 kolorach,  

– dwa opakowania plasteliny,  

– farby akwarelowe z pędzlem,  

– podpisany piórnik z dwoma ołówkami HB, temperówką, gumką, dwiema parami 

bezpiecznych nożyczek (podpisanymi) i dwoma dużymi klejami w sztyfcie, linijką 

(uczniowie klas 1, 2, 3 również ekierka i kątomierz) – bardzo prosimy o podpisanie 

wszystkich przyborów, – dwie książki w języku polskim do biblioteczki klasowej,  

– uczniów klas 3 dodatkowo prosimy o przyniesienie jednej książki w języku angielskim do 

biblioteczki klasowej,  

– jedno opakowanie puzzli, gry planszowej lub audiobooka,  

- komplet zeszytów (1 zeszyt w pięciolinię, 2 zeszyty w trzy linie 32 k. oraz 2 zeszyty w kratkę 

32 k.)  

  

Uczniów klas 4–8 szkoły podstawowej (Międzylesie):  

– sztywna teczka formatu A4 na prace noszone do domu.  

– piórnik z długopisem, dwoma ołówkami HB, temperówką, gumką, bezpiecznymi nożyczkami 

i dwoma dużymi klejami w sztyfcie,  

– linijka, kątomierz, cyrkiel i dwie  ekierki (równoramienna i różnoramienna),  

– komplet zeszytów do wszystkich przedmiotów 
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Uczniowie klas LO (Międzylesie):  

- komplet zeszytów do wszystkich przedmiotów   

 

 

13  Nota finansowa  

  

Wysokość opłat w danym roku szkolnym jest ustanawiana w drodze Uchwał Zarządu 

Stowarzyszenia. Informacja dla Rodzin o wysokości opłat w danym roku szkolnym zostaje 

sporządzona na podstawie Uchwał Zarządu i przekazana Rodzicom przez Biuro Stowarzyszenia 

STERNIK lub przez sekretariaty placówek edukacyjnych.   

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy. 

W skład noty finansowej wchodzą: czesne, opłata za korzystanie z transportu szkolnego, opłata 

za posiłki w szkole (jeżeli dziecko jest na nie zapisane) oraz opłata za korzystanie ze świetlicy 

szkolnej (opłata naliczana jest od godziny 16:00). 

Opłaty dodatkowe: 

• Wpisowe – opłata naliczana w nocie finansowej po zawarciu Umowy, 

• Przybornik ucznia – opłata obowiązkowa naliczana raz w roku w nocie. Opłata ta 

zostanie doliczona do kwoty czesnego w nocie za miesiąc wrzesień, 

• Ubezpieczenie NNW – opłata nieobowiązkowa naliczana w nocie finansowej raz w roku  

Szczegóły w Ogólnych warunkach do umowy o Naukę, 

• Wycieczki jedno lub kilku dniowe – opłata naliczana w nocie finansowej na podstawie 

deklaracji Rodziców udziału syna, 

 

Noty przesyłane są do Rodziców na podane w umowie adresy mailowe do drugiego dnia 

każdego miesiąca, termin płatności do piątego dnia każdego miesiąca. Jeżeli piąty dzień 

miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, wpłat prosimy dokonywać w dniu 

roboczym poprzedzającym dni wolne. W przypadku wysłania przez biuro Stowarzyszenia noty 

w terminie późniejszym niż wskazany powyżej, obowiązuje termin płatności wskazany  

w otrzymanej nocie. 

Wszelkie pytania związane z przesyłanymi do Państwa notami finansowymi i korektami do not 

prosimy kierować na adres rozliczenia@sternik.edu.pl 

 

  

mailto:rozliczenia@sternik.edu.pl
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14   Dane teleadresowe Rodzin – zgłaszanie zmian  

 

Każdorazowa zmiana danych teleadresowych musi być zgłaszana przez teleadresowe 

Rodziców. Bieżące aktualizowanie danych adresowych jest ważne miedzy innymi z uwagi na 

konieczność przekazywania przez Stowarzyszenie danych o ilościach uczniów i adresie ich 

zamieszkania i zameldowania do gminnych wydziałów oświatowych w związku z dotacją 

oświatową. Zgłoszenia aktualizacyjne prosimy wysyłać na adres: aktualizacja@sternik.edu.pl 

 Możliwe rodzaje zmian: 

• Adres zamieszkania,  

• Adres zameldowania Dzieci,  

• Nr telefonu domowego,  

• Nr telefonu/ów komórkowych Ojca lub Matki,  

• Adres/y poczty elektronicznej Ojca lub Matki,   

 

15   Rada zarządzająca, Koordynatorzy  

  

Rada Zarządzająca 

Dariusz Justyniarski – dyrektor / e-mail:  

 dariusz.justyniarski@sternik.edu.pl  

Paweł Zuchniewicz – wicedyrektor ds. wychowawczych / e-mail: 

 pawel.zuchniewicz@sternik.edu.pl 

Marcin Mielcarz – wicedyrektor ds. dydaktycznych / e-mail: 

       marcin.mielcarz@sternik.edu.pl 

 

Koordynatorzy 

Tomasz Tryk – klasy 0-3 SP / e-mail: tomasz.tryk@sternik.edu.pl 

Paweł Sobiech - klas 4-8 SP/ e-mail: pawel.sobiech@sternik.edu.pl 

Marcin Ludwicki - Liceum / e-mail: marcin.ludwicki@sternik.edu.pl 

  

Tomasz Wierzbicki – koordynator ds. edukacyjnych / e-mail:  

   tomasz.wierzbicki@sternik.edu.pl 

Mariusz Płatkowski – koordynator ds. nauczania języków obcych / e-mail: 

       mariusz.platkowski@sternik.edu.pl 

 

Osoby współpracujące z Radą Zarządzającą:  

ks. Ignacy Soler – kapelan w Falenicy / e-mail: ksignacy@gmail.com 

ks. Adam Sołomiewicz – kapelan w Międzylesiu / e-mail: adam.solomiewicz@sternik.edu.pl 

Maria Halska – koordynator ROK`ów w Falenicy / e-mail: maria.halska@sternik.edu.pl 

 

mailto:aktualizacja@sternik.edu.pl
mailto:dariusz.justyniarski@sternik.edu.pl
mailto:pawel.zuchniewicz@sternik.edu.pl
mailto:marcin.mielcarz@sternik.edu.pl
mailto:tomasz.tryk@sternik.edu.pl
mailto:pawel.sobiech@sternik.edu.pl
mailto:marcin.ludwicki@sternik.edu.pl
mailto:tomasz.wierzbicki@sternik.edu.pl
mailto:mariusz.platkowski@sternik.edu.pl
mailto:ksignacy@gmail.com
mailto:adam.solomiewicz@sternik.edu.pl
mailto:maria.halska@sternik.edu.pl
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16  Komunikacja ze szkołą  

  

Sekretariat Szkoły ŻAGLE w Falenicy 

Wojciech Karalus – tel. 22 515 11 76 

         kom. 502 921 136 

        email: szkola.zagle@sternik.edu.pl 

  

Sekretariat Szkoły ŻAGLE w Międzylesiu  

Bartosz Rygalski –  tel. 22 815 90 31 

         kom. 513 061 401 

        email: szkola.zagle@sternik.edu.pl 

  

  

  

17  Wychowawcy klas  

 

0a – p. Dawid Woźniakowski 

0b – p. Łukasz Papiewski 

1a – p. Karol Szabelewski 

1b – p. Łukasz Nowak 

2a – p. Marcin Janikowski 

2b – p. Oskar Wojtalik 

3a – p. Michał Bruździak 

3b – p. Tomasz Tryk 

4a – p. Paweł Włodarczyk 

4b – p. Paweł Sobiech 

5a – p. Łukasz Majchrzak 

5b – p. Kamil Raczkowski 

6a – p. Adam Wroński 

6b – p. Mariusz Koprowski 

7a – p. Łukasz Sapała 

7b – p. Mariusz Płatkowski 

8a – p. Tomasz Tomkowski 

8b – p. Hubert Dziuba 

8c – p. Tomasz Traczyk 

1 LOa – p. Marcin Ludwicki 

2 LOa – p. Marcin Mielcarz 

3 LOa – p. Adam Cis 

3 LOb – p. Radosław Jałocha 

3 LOc – p. Tomasz Wierzbicki 
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18 Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022 

 

Na stronie internetowej szkoły opublikowany jest wykaz podręczników na nadchodzący rok 

szkolny. Pozycje zaznaczone kolorem zielonym zapewniane są przez szkołę w ramach dotacji. 

Podręczniki lub ćwiczenia oznaczone żółtym kolorem kupujecie Państwo we własnym 

zakresie. 

Podręczniki klasy 0-3 

Podręczniki klasy 4-8SP 

Podręczniki LO (trzyletnie) 

Podręczniki LO (czteroletnie) 

 

19 Siatka godzin w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FALENICA 

Zajęcia Rozp. Zakończ. 

Świetlica poranna 07:30 08:00 

Kwadrans 08:00 08:10 

Lekcja 08:10 08:50 

Lekcja 08:50 09:35 

Śniadanie 09:35 09:45 

Lekcja 09:45 10:35 

Rekreacja 10:35 11:20 

Lekcja 11:20 12:05 

Rekreacja/Obiad 1 12:05 12:30 

Rekreacja/Obiad 2 12:30 12:55 

Rekreacja/Obiad 3 12:55 13:20 

Rekreacja/Obiad 4 13:20 13:50 

Lekcja 13:50 14:35 

Lekcja 14:35 15:15 

https://zagle.sternik.edu.pl/assets/uploads/Podreczniki-21_22-klasy-0-3-SP.pdf
https://zagle.sternik.edu.pl/assets/uploads/Podreczniki-21_22-klasy-4-8-SP.pdf
https://zagle.sternik.edu.pl/assets/uploads/Podreczniki-21_22-klasy-1-3-LO-trzyletnie.pdf
https://zagle.sternik.edu.pl/assets/uploads/Podreczniki-21_22-klasy-1-3-LO-czteroletnie.pdf
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MIĘDZYLESIE  

Zajęcia Rozp. Zakończ. 

1 08:00 08:45 

2 08:50 09:35 

przerwa śniadaniowa 09:35 09:45 

3 09:45 10:30 

4 10:35 11:20 

I obiadowa 11:20 11:45 

5 11:45 12:25 

II obiadowa 12:25 12:50 

6 12:50 13:30 

III obiadowa 13:30 13:50 

7 13:50 14:30 

8 14:35 15:15 

9 15:20 16:00 

10 16:05 16:45 

11 16:50 17:30 

 

 

20 Zgody Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

 

Bardzo prosimy o wypełnienie formularzy dotyczących zgód Rodziców na nadchodzący rok 

szkolny w terminie do 30 sierpnia 2021 włączenie.  

Zgody dotyczą: samodzielnego opuszczanie szkoły, opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz 

pomiaru temperatury ciała (w uzasadnionych przypadkach)  

• Falenica - FORMULARZ 

• Międzylesie - FORMULARZ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VGv9HysU00elKRbwvTIPmgRyOBwvKwBIq2358dNNBmxUMFJYQ05ZVjJBUThIME84RjBWUjBWN1BGMi4u&wdLOR=c3C68F562-2C64-4DA4-8BC2-C118D4E7ED85
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VGv9HysU00elKRbwvTIPmmNr2JVVvVxDgoZ9vU_kNJlUMFZLNjNITEtRTkUySDBNVldIRkZLVDlZVy4u

