Informacje dotyczące uczniów klas pierwszych,
którzy od 1 września 2022 roku będą uczęszczać do
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej
z Oddziałami Sportowymi
ul. Szczyrkowska 2; 43-360 Bystra
Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Zebranie organizacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów przyszłych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej z Oddziałami Sportowymi odbędzie się
w pierwszych dniach września 2022 r. – dokładną datę i godzinę poda wychowawca
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Planowo początek roku szkolnego 2022/2023, który przypada na dzień 01-09-2022 (czwartek)
będzie przebiegał wg następującego harmonogramu:
 Godzina 8:00 - msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrej;
 Godzina 9:00 – rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego na hali sportowej, po którym
odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.
3. W roku szkolnym 2022/2023 wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymają we wrześniu
2022 roku darmowe podręczniki, które po roku użytkowania będzie należało zwrócić szkole.
Szczegółowy regulamin i zasady wypożyczenia książek zostaną podane do wiadomości
w dniu 01-09-2022 r. (podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej – „Elementarz odkrywców” –
wydawnictwo Nowa Era; podręcznik do języka angielskiego – „New English Adventure” wydawnictwo Pearson).
4. We wrześniu 2022r. każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma od katechety deklarację o życzeniu
uczestnictwa w religii katolickiej. Jeżeli chodzi o podręcznik, jaki będzie obowiązywał na
lekcjach religii, to można go zakupić we własnym zakresie lub po konsultacji z rodzicami,
zakupi go we wrześniu nauczyciel. Dzieci będą korzystać z książki pt. „Żyjemy w Bożym
świecie” - wydawnictwo „Jedność”. Podręcznik do religii nie jest refundowany przez państwo.
5. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej dzienniki lekcyjne funkcjonują tylko
w formie elektronicznej – szczegóły dotyczące rejestracji rodziców/prawnych opiekunów
w systemie e-dziennika zostaną podane na początku roku szkolnego.
6. Plan lekcji dla klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zostanie opublikowany na stronie
internetowej szkoły: www.sp2bystra.pl
w dniu 31.08.2022 r. Zajęcia dydaktyczne
rozpoczynają się każdego dnia o godzinie 7:55 (informacja ta nie dotyczy świetlicy).
7. W szkole obowiązuje obuwie zamienne, a w szkolnych szatniach worki na buty zamienne. Na
zajęciach wychowania fizycznego wymagane jest posiadanie jeszcze jednej dodatkowej pary
obuwia, w której podeszwa wykonana jest z kauczuku lub posiada oznaczenie: „nie
zostawiające śladów” lub „no marking”. Hala sportowa posiada plastikową nawierzchnię,
która nie pozwala na korzystanie ze zwykłych butów sportowych. Na lekcjach wuefu
obowiązują koszulki w kolorze białym i spodenki o jednolitym ciemnym kolorze – można
ćwiczyć w spodniach dresowych.
8. Oferujemy możliwość wykupienia dwudaniowych posiłków gotowanych na miejscu
w szkolnej kuchni (cena posiłku począwszy od dnia 01-09-2022 wyniesie 4,00 zł za obiad).
Deklaracje dotyczące korzystania ze stołówki zostaną rozdane w dniu 01-09-2022r.
9. W sekretariacie szkoły istnieje możliwość zakupienia biletów miesięcznych MZK
i PKS. Opłatę należy uiścić u pani sekretarki do 15 dnia miesiąca poprzedzającego
okres, w którym uczeń będzie korzystał z komunikacji MZK lub PKS. Bilety na
wrzesień należy zakupić we własnym zakresie.
10. Sale lekcyjne, stołówka i szatnie dla uczniów klas pierwszych zostaną zaprezentowane
rodzicom w dniu 1 września 2022 r.
11. Lista z tzw. „wyprawką pierwszoklasisty” znajduje się do pobrania na stronie
www.sp2bystra.pl (zakładka dokumenty, wykazy).
12. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej należy wypełnić a następnie przekazać
wychowawcy klasy w dniu 01-09-2022 r. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy można
pobrać ze strony www.sp2bystra.pl (zakładka dokumenty, rekrutacja 2022/2023).
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