
ZEBRANIE RODZICÓW  

08.09.2021 r. 

ODDZIAŁY PIERWSZE  

godz. 16:30 - spotkanie rodziców klas 1Te, 1Tf, 1Tg, 1Ti, 1Tk na sali 

gimnastycznej z dyrekcją i wychowawcami, przedstawicielem Policji  

i psychologiem. 

Tematyka zebrania: 

1. Wystąpienie Dyrektora szkoły – mgr. inż. Piotra Tokarza. 

2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i rodziców w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Sposoby radzenia sobie  

ze stresem. Bezpieczeństwo psychiczne jako wartość - Mariola Kujańska – 

psycholog. 

3. Prawno-karna odpowiedzialność nieletnich. Bezpieczeństwo. Profilaktyka 

uzależnień – starszy sierżant Kamil Kazek. 

4. Zimowisko szkolne i dziennik elektroniczny– wicedyrektor Sebastian Cyroń. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – Barbara Kuwaczka, Monika 

Lach – pedagodzy. 

6. Zadania pielęgniarki szkolnej – Mariola Suska-Kojder. 

7. Zasady funkcjonowania szkoły w warunkach epidemicznych. 

8. Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie – tematyka, cele i metody. 

Po zebraniu – spotkanie z wychowawcami w salach według poniższego 

harmonogramu ok. godz. 17.15  

L.p. Oddział Wychowawca Sala Uwagi 
1 

1Te mgr Joanna Grzegorzyca 
3305 

(205P) 
 

2 
1Tf mgr Marcin Małolepszy 

1305 
(64) 

 

3 
1Tg mgr inż. Leszek Zimoch 

3401 
(100) 

 

4 
1Ti mgr Marek Moskal 

3402 
(101) 

 

5 
1Tk mgr Marcin Gąsiorowski 

3301 
(201P) 

 

 



godz. 18:00 spotkanie rodziców klas 1Tm, 1To, 1Tp, 1Ts, 1Tw, 1Bs  

na sali gimnastycznej z dyrekcją i wychowawcami, przedstawicielem 

Policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rybniku. 

Tematyka zebrania: 

1. Wystąpienie Dyrektora szkoły – mgr. inż. Piotra Tokarza. 

2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów i rodziców w sytuacji 

kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Sposoby radzenia sobie  

ze stresem. Bezpieczeństwo psychiczne jako wartość - Mariola Kujańska – 

psycholog. 

3. Prawno-karna odpowiedzialność nieletnich. Bezpieczeństwo. Profilaktyka 

uzależnień – starszy sierżant Kamil Kazek. 

4. Zimowisko szkolne i dziennik elektroniczny– wicedyrektor Sebastian Cyroń. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – Barbara Kuwaczka, Monika 

Lach – pedagodzy. 

6. Zadania pielęgniarki szkolnej – Mariola Suska-Kojder. 

7. Zasady funkcjonowania szkoły w warunkach epidemicznych – wicedyrektor 

Gabriela Smyczek-Jądro. 

8. Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie – tematyka, cele i metody 

– Dorota Szebesta, Karina Mestenhauser-Bury. 

 

Po zebraniu – spotkanie z wychowawcami w salach według poniższego 

harmonogramu ok. godz. 18.45  

L.p. Oddział Wychowawca Sala Uwagi 
1 

1Tm mgr inż. Katarzyna Grajner 
1211 
(48) 

 

2 
1To mgr Joanna Benisz 

2205 
(55) 

 

3 
1Tp mgr Dorota Prutek 

3302 
(202P) 

 

4 
1Ts mgr inż. Dariusz Kwiatkowski 

1205 
(43) 

 

5 
1Tw mgr Ewelina Wojciechowska 

3307 
(207P) 

 

6 
1Bks mgr Aleksandra Żyro 

1207 
(45) 

 

 



Przypominamy, że na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby zdrowe, 

bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych.  

1. Po wejściu do szkoły, należy zdezynfekować ręce oraz zasłonić 

usta i nos maseczką.  

2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w przestrzeniach wspólnych.  

3. Po zajęciu miejsca w sali można zdjąć maseczkę, należy jednak  

w miarę możliwości zachować bezpieczną odległość. W związku  

z tym prosimy, aby na spotkanie przybył jeden rodzic lub opiekun 

prawny każdego ucznia. 

Ponieważ na terenie szkoły nie ma wolnych miejsc parkingowych, 

prosimy o parkowanie samochodów na parkingach miejskich 

(naprzeciwko budynku ZST lub obok Bazyliki św. Antoniego). 


