
Ważne informacje dla Uczniów/Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Józefa Hallera w Gniewie 

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW : 

Klasy 1     -     we wrześniu  

Klasy 2     -     22 czerwca od godz. 10.00 do 14.00- gabinet pedagoga szkolnego, 

odbiór- drzwi od strony ul. 27. Stycznia (wejście do pedagoga). Informacja do 

przekazania uczniom/rodzicom: Proszę podręczniki zapakować do reklamówki, 

w środku umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą ucznia. 

Klasa 3      -    23 czerwca od godz. 9.00 do godz. 12.00- gabinet pedagoga 

szkolnego, odbiór- drzwi od strony ul. 27. Stycznia (wejście do pedagoga). 

Informacja do przekazania uczniom/rodzicom: Proszę podręczniki zapakować 

do reklamówki, w środku umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą 

ucznia.  

Klasy 5      -    24 czerwca od godz.9.00 do godz.12.00- gabinet pedagoga 

szkolnego, odbiór- drzwi od strony ul. 27. Stycznia (wejście do pedagoga). 

Informacja do przekazania uczniom/rodzicom: Proszę podręczniki zapakować 

do reklamówki, w środku umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą 

ucznia. 

Klasa 6      -    24 czerwca od godz.9.00 do godz.12.00- gabinet pedagoga 

szkolnego, odbiór- drzwi od strony ul. 27. Stycznia (wejście do pedagoga). 

Informacja do przekazania uczniom/rodzicom: Proszę podręczniki zapakować 

do reklamówki, w środku umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą 

ucznia. 

Klasa 7       -    we wrześniu 

Klasy 8       -    19 czerwca od godz.11.00 do godz. 13.00- gabinet pedagoga 

szkolnego, odbiór- drzwi od strony ul. 27. Stycznia (wejście do pedagoga). 

Informacja do przekazania uczniom/rodzicom: Proszę podręczniki zapakować 



do reklamówki, w środku umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą 

ucznia. 

  

REKRURACJA ELEKTRONICZNA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

22 i 23 czerwca w sali informatycznej w godzinach od 9.00 do 12.00 Pani 

Małgorzata Drosdalska-Mucha pomoże zainteresowanym uczniom klas VIII 

dokonać rekrutacji elektronicznej. Proszę wychowawców o stworzenie listy 

oczekujących wsparcia. Uczniowie muszą przygotować nazwę wybranych 

szkół, swój pesel, dane osobowe. 

 

ODBIÓR RZECZY Z SZAFEK UCZNIOWSKICH 

Rodzice/uczniowie klas 1-3 od poniedziałku 8 czerwca do środy 10 czerwca 

mogą odbierać przygotowane – spakowane rzeczy uczniów (oczywiście z 

zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 


