
Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Laszczynach do nowego roku szkolnego 2021/2022 

 

W roku szkolnym 2021/2022 będzie funkcjonować 3 klasy szkoły podstawowej oraz 1 oddział 

przedszkolny z podziałem na dwie grupy (młodszą dla dzieci w wieku 2,4 – 3 lata i starszą dla dzieci 

w wieku 4-6 lat). 

W szkole podstawowej będzie uczyć się 23 uczniów (w tym 2 posiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego) oraz 32 dzieci w oddziale przedszkolnym w obydwóch grupach ( w tym 1 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Łącznie 55 dzieci i uczniów. 

W szkole zatrudnionych będzie 8 nauczycieli (6 na pełny etat i 2 na niepełny etat), logopeda (umowa 

zlecenie), nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (umowa zlecenie), sprzątaczka, 

księgowa, konserwator, informatyk oraz bhp-owiec. 

Z dniem 1 września zostanie zatrudniona nowa nauczycielka (nauczyciel wspomagający) dla dziecka 

z oddziału przedszkolnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm 

wczesnodziecięcy). 

Zweryfikowano aktualności szkoleń w zakresie bhp, przeszkolono nowo zatrudnionych pracowników 

i dokonano szkoleń okresowych dotychczasowych pracowników szkoły. 

W okresie wakacji letnich dokonano przeglądu stanu technicznego budynku i otoczenia. Oceniono 

warunki korzystania z obiektów szkoły (placu zabaw i boiska szkolnego), przygotowano szkołę pod 

względem bhp oraz ochrony przeciwpożarowej. Zakupiono niezbędne środki do walki z wirusem 

Covid-19 (maseczki, rękawiczki, płyny i środki do dezynfekcji). 

Usunięto ewentualne usterki zarówno na terenie szkoły jak i placu zabaw czy boisku szkolnym. 

Zamontowano rolety w oknach w trzech salach lekcyjnych. 

Nadal oczekujemy na wymianę drzwi wejściowych do szkoły. 

Zakupiono zabawki do oddziału przedszkolnego na kwotę około 1 500,00 zł. 

Zakupiono niezbędne materiały papiernicze, dzienniki lekcyjne, tusze, tonery. 

Zapoznano się z nowymi wytycznymi i zaleceniami MEN, MZ i GIS dotyczących zaleceń 

uwzględniających  sytuację epidemiologiczną. 

Ustalono szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z uwzględnieniem ewentualnych 

zmian w organizacji . 

Opracowano tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, w tym przydział zajęć edukacyjnych i innych 

zadań nauczycielom, przydział wychowawstwa. 

Przygotowano kalendarz szkoły z uwzględnieniem terminów określonych w przepisach prawa          i 

specyfiki działalności szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Laszczynach jest przygotowana do nowego roku szkolnego. 

 

 


